INSCRIPCIÓ SUMMER CAMP 2019:
temàtica:

DADES DEL XIQUET O XIQUETA

DADES DEL PARE / MARE O TUTOR/A

Enguany, amb la finalitat d‘enfocar la
Summer Camp cap a la diversitat de camps
de treball, cada setmana treballarem sota
una temàtica, sent el plantejament de les
setmanes el següent:

Nom: ......................................................................................

week of art
La Week of art serà flexible i globalitzadora
en la qual utilitzarem diversos recursos
per a l‘elaboració d‘activitats. l‘experiència
permetrà
l‘experimentació
lliure,
la
manipulació i l‘estimulació dels sentits.

NºSIP: .....................................................................................

Sports week
la finalitat de la sports week és que els
xiquets i xiquetes de la Summer Camp
es divertisquen, juguen, experimenten
i aprenguen d‘una forma saludable al
costat dels seus iguals.

Sexe: Xic / Xica

Nom: ................................................................................
Cognoms: .....................................................................
..............................................................................................
Telèfon 1: ........................................................................
Telèfon 2: .......................................................................
Correu electrònic: ...................................................
..............................................................................................
En cas de no donar amb la mare/pare/
tutor o tutora contactar amb: ......................
..............................................................................................
Telèfon: ...........................................................................
..............................................................................................

Gastronomy week
La setmana de cuina es planteja com una
setmana de creativitat, en la qual tant
xiquets com xiquetes aprendran a elaborar
diferents receptes.

Està vacunat del tètanus?......................................

new technologies week
mitjançant la tècnica Stop Motion crearem
un vídeo promocionar la de Summer Camp
2019.

Cognoms: ..........................................................................
....................................................................................................
Data de Naixement: ....../....../.......... Edat: ...........
Adreça: ................................................................................
...................................................................................................
Població: ............................................. C.P. .....................
Empadronat a Aldaia: SI/NO
Pren algun tipus de medicament? SI / NO
Nom i pautes d‘administració: ...........................
....................................................................................................

PREUS:

....................................................................................................

120€ escola sencera (residents i no
residents)

Any de vacunació del tètanus: ..........................
Pateix cap tipus d‘al·lèrgia? Quin?....................

65€ primera quinzena

....................................................................................................

65€ segona quinzena

Té alguna malaltia (asma, epilèpsia,

*Família nombrosa o monoparental,
discapacitat superior al 65% i pare i mare
ambdós en situació d‘atur, descompte
del 25% als preus anteriors.

diabetis...)?.........................................................................
....................................................................................................
Sap nadar? SI / NO
Es pot banyar? SI / NO

inscripcions:
Del 3 al 27 de Juny de 2019
Matins de 10:00 a 13:00 h
Vesprades de 17:00 a 19:00h
Av. Miguel Hernández 40, Aldaia
(places limitades)

formalització
de la inscripció:
.. Justificant de pagament
.. DNI Pare o Mare. SIP del xiquet/a
.. Família nombrosa (s‘acredita amb
la presentació del llibre de família
nombrosa i fotocòpia del mateix en el
moment de l‘inscripció)
.. Família monoparental (s‘acredita
amb el títol corresponent)
.. Discapacitat
superior
al
65%
(s‘acredita amb el certificat de
discapacitat i fotocòpia del mateix)
.. Mare i pare ambdós en situació d‘atur
(en el moment de l‘inscripció la qual
cosa s‘acredita amb la presentació del
certificat de situació de la demanda
d‘ocupació que emet el SERVEF)

La Summer Camp és un espai que compleix amb
totes les necessitats dels pares, mares, tutors,
tutores, etc. Un espai segur amb activitats
prèviament planificades que permetran a xiquets
i xiquetes a no perdre les rutines adquirides
durant el curs o modificant-les el menys possible,
fins i tot adquirint noves, ja que l'estiu és una
oportunitat fantàstica per a afermar habilitats
i treballar objectius nous, donant als xiquets
i a les xiquetes les estratègies necessàries per
a afrontar un nou curs amb major seguretat i
autonomia, mantenint l'organització i la rutina.

Summer
Camp
del 1 al 31 de
Juliol de 2019

Horari:

reunió informativa pares i mares:
19 Juny a les 19.00h al teatre del
mercat d‘Aldaia

De dilluns a divendres
de 9:00h a 14:00h

edat:
entre 5 i 14 anys

lloc:
CEIP MARIANO
BENLLIURE

