* A omplir per el/la pare/mare/tutor, adjuntant la fotocopia del
D.N.I. del baix firmant i la C.S.S. o tarjeta S.I.P. del xiquet/a.
FULL D’ INSCRIPCIÓ
Nom i cognoms: _________________________________________
Domicili:______________________________________(València)
C.P.: _____ Telèfons (en estiu): ____________________________
WhatsApp: SI / NO
Mail: ______________________________
Data naiximent: _________________________________________
NºD.N.I.:_______________________________________________
NºC.S.S.:_______________________________________________
¿En quin col.legi estudia?__________________________________
¿Té algun problema físic o malaltia a tindre en compte? __________
¿Quina?________________________________________________
AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA
D./Dña. _______________________________________________
amb D.N.I.______________________________________________
Autoritze al meu fill/a ____________________________________
a assistir a la “Summer School” del CEIP Ramiro Jover.
València, a _____ de ________________ de 2017

Firma
la TORN
pare/mare/tutor
TORNdel/de
1
2
TORN 3

TORN 4

TORN 5

SUMMER SCHOOL

SUMMER SCHOOL

SUMMER SCHOOL

SUMMER SCHOOL

SUMMER SCHOOL

ESCOLA MATINERA

ESCOLA MATINERA

ESCOLA MATINERA

ESCOLA MATINERA

ESCOLA MATINERA

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

Fer una creu en les opciones triades

TORN 1: 26-30 JUNY
TORN 2: 3-7 JULIOL

FEDERACION BÁDMINTON COMUNIDAD VALENCIANA
CAIXA POPULAR: ES59 3159 0004 6023 3903 0427
INDICAR ASUMPTE: INSCRIPCIÓ SUMMER SCHOOL

TORN 3: 10-14 JULIOL
TORN 4: 17-21 JULIOL
TORN 5: 24-28 JULIOL

SERVICI D’ESCOLA MATINERA
I DE MENJADOR

PRESENTACIÓ
La ”Summer School” del CEIP Ramiro Jover que es realitzarà en
el col.legi Ramiro Jover de la ciutat de València vol ser un referent
en les escoles d’estiu per la seua innovació a l’hora de realitzar
aquest tipus de’activitats d’estiu.
Esta dirigit a xiquets/es del barri de Sant Marcel.lí de València
entre els 3 any (infantil) i els 12 anys (6é primaria).
La duració és de 5 DIES, en el quals realitzarem multitud
d’activitats esportives, d’animació, tallers de manualitats, lúdiques,
etc.
OBJECTIUS
El objectiu fonamental és: “Fomentar en el període estiuenc la
convivència, el gaudi i l’aprofitament del temps lliure, la realització
d’activitats lúdiques i multiesportives i el intercanvi d’experiències
entre xiquets/es del barri”.
Tot els objectius aniran reforzats amb l’aprenentatge de l’anglès,
idioma fonamental en la nostra societat per fer que l’activitat siga
atractiva ja que comprementarà l’anglès amb l’esport.
PROFESSORAT
L’organització ha sigut planificada i dirigida per a l’ aprenentatge
de l’anglés i l’esport del bàdminton i el multiesport assistint experts
mestres d’anglés, educadors, entrenadors esportius y animadores
de gran experiència en l’ambet del campaments d’estiu i de la
docència
ACTIVITATS
*Classe d’anglès: Vocabulari, tallers, cançons...
*Esportives: Bàdminton, multiesportives,pre-esportives, dep.
alternatius...
*Tallers i manualitats: Tallers diversos
*Activitats diverses: Jocs populars…
*Activitats amb aquàtiques: Jocs, gymkanes…
2 DIES DE PISCINA EN LA RAMBLETA

FORMALITZACIÓ DE INSCRIPCIONS
Les inscripcions es per mail enviant tota la documentació a
ivan.gallardo@uv.es
En cas de dubte el telèfon de contacte serà: 676127946 (preguntar per
Iván Gallardo o vía whatsapp) o el mail: ivan.gallardo@uv.es
PROCÉS A SEGUIR
1º/ Els/les pares/mares/tutors s’encarregaran de presentar els fulls
d’inscripció i autorització paterna/materna amb les fotocòpies del D.N.I. del
pare/mare i la C.S.S. o S.I.P. del xiquet/a.
2º/ Es formalitzarà el pagament en l’entitat bancària en el compte facilitat i
entregar la còpia amb la resta de documentació.
REUNIÓ INFORMATIVA
Tindrà lloc el dia 22 de Juny a les 17:00 h en la Sala de Reunions del
CEIP Ramiro Jover i en ella es farà entrega d’un full amb el material que
els xiquets/es hauran de dur a la “Summer School”.
PREUS
Els preus de l’activitats seran:
-

-

SUMMER SCHOOL: 55 € per torn
* 46.75 € per torn si es va 3 torns o si són2 germans
* 38.50 € per torn si es va 4/5 torns o si són 3 germans
MENJADOR: 30 € per torn
ESCOLA MATINERA: 10 € per torn

HORARIS:
-

ESCOLA MATINERA: De 8:00 a 9:00
SUMMER SCHOOL: De 9:00 a 13:30
MENJADOR: De 13:30 a 15:00

NOTA
Les places són limitades i seran admeses per rigorós ordre d’arribada.
El termini màxim per realitzar l’inscripció serà el 18 de JUNY.

