
Organitzada per l´ AMPA dirigida a TOTS ELS XIQUETS I XIQUETES de P3 a 6è de Primària. 
En l´Escola de Sant Pasqual 2017 proposem un programa complet d'activitats, jocs, manualitats i tallers, en el
que els/es xiquets/es puguen aprendre i divertir-se mitjançant programacions i ambientacions adaptades als diferents 
nivells maduratius dirigits pels nostres educadors/es.  

l´Escola s´organitzarà al CEIP Escultor Ortells.

DADES PERSONALS DE L´ALUMNE/A 

Nom: _________________ Cognoms: _____________________ Curs: _______ Nº SIP: _________________ 

Telèfons: ________________/_________________   E-mail: ________________________________________ 

INFORMACIÓ PER A LES FAMILIES 

 Opcions:

 Completa: 15, 16, 18 i 19 de maig.

 Dies Solts: 15 €/dia/alumne.
45 € completa. (40 € germans)

 Indicar dies: ______________
 Horari: sense menjador de 7:30 a 15:00 hores (podeu portar tupper per si voleu que dinen).
 Omplir la inscripció i enviar-la per e-mail a contacto@torresport.es, depositar-la en la bústia de l´AMPA o 

entregar-la a la monitora del aula matinera abans del 13 de maig.

 Dades de contacte: 686 937 016 Juan Carlos; 636 154 544 Víctor. Correu: contacto@torresport.es

FORMA DE PAGAMENT 

Pagament en efectiu al Coordinador/a el primer dia de l´escola. 

AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR 

En/Na ______________________________________ amb N.I.F. __________________________ autoritze 
al meu fill/a a asistir l ´activitat de l´aula de Sant Pasqual 2017 organitzada per Torresport Gestión Educativa 
i l´AMPA Angelina Abad i L´APA Escultor Ortells i accepte les clàusules del present contracte, impreses al 
dors d´aquesta inscripció.

Signatura del pare, mare o tutor/a: 

Data: _ _ 

Al·lèrgies: ________________________________________ 

Observacions:____________________________________ 

PROGRAMA D´ACTIVITATS 

7:30 a 9:00 Aula matinera i entrada de l´alumnat 

9:00 a 9:20 Jocs musicals 

9:30 a 10:30 Tallers i manualitats 

10:30 a 11:00 Esmorçar 

11:00 a 12:00 Jocs esportius 

12:15 a 13:15 Jocs recreatius i tradicionals 

13:30 a 15:00 Joc lliure supervisat, deures i eixida de l´alumnat 

 La programació pot sufrir variacions en funció de l´oratge.

 L´alumnat que ho desitge podrà portar el dinar de casa.

 El personal de Torresport està qualificat i té anys d'experiència en la realització d'aquestes activitats.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta:

Tlf. 636 154 544 Víctor; email: contacto@torresport.es 

www.torresport.es 



Clàusules 

1. Per inscriure els/les nens/es en les activitats és indispensable estar al corrent en el pagament de tots els
rebuts. 

2. El nombre mínim d'alumnat per a la posada en marxa de l'activitat serà aquell que s'haga acordat amb el
centre (10 alumnes). Les activitats començaran segons la data establerta a la mateixa fitxa. En cas de no 
sortir l'activitat es comunicarà a les famílies la suspensió de la mateixa. 

3. En cas necessari i sempre previ avís a les famílies, es podrà variar els horaris de les activitats.

4. Les activitats es desenvoluparan dins el recinte escolar, llevat que per la seua naturalesa necessiten
altres instal·lacions. Aquestes activitats es comunicaran a les famílies amb anterioritat i l'alumnat anirà 
identificat mitjançant una polsera amb el nom de Torresport i telèfons de contacte. 

5. La mare, el pare o persona autoritzada haurà de recollir puntualment els/ es nens/es a la finalització de
les activitats. 

6. En cas de lesió i de no poder contactar amb la família, s'autoritza a Torresport a prendre les mesures
oportunes per solucionar-ho. S'utilitzarà el nombre de SIP en aquests casos. 

7. En cas de donar-los de baixa no es retornarà cap import, excepte per causa major i es justifique
adequadament. 

8. Torresport Gestió Educativa S.L. es reserva el dret a utilitzar les fotos o materials audiovisuals en els
quals apareix l'alumnat com a material de publicitat sempre que no hi haga oposició per part de les 
persones que apareguin en aquests documents gràfics. 

9. Torresport Gestió Educativa S.L. es compromet a conservar les dades facilitades, automatitzar i tractar-
los per al correcte manteniment dels serveis, respectant el que estableix la legislació vigent sobre 
Protecció de Dades. El / La participant té dret d'informació, accés, rectificació cancel·lació i oposició 
dirigint-se per escrit a Torresport Gestió Educativa, carrer Major nº74 3r - CP 12002 - Castelló. Així mateix, 
Torresport es reserva el dret a utilitzar aquestes dades per a l'enviament de serveis o productes que 
poguessin ser del seu interès. 

10. Per a la interpretació o execució de les estipulacions contingudes en el present document, les parts se
sotmeten a la competència dels Jutjats i Tribunals del terme municipal on es troba el centre, amb renúncia 
expressa a qualsevol altre fur. 

Torresport Gestión Educativa S.L. 

Carrer Major nº74, pis 3º - porta 3. 

12002 Castelló de la Plana. 

Tlf. 686 937 016 – 636 154 544 

Email: contacto@torresport.es 
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