
PERIODE: 
-del 12 de maig al 30 de maig (amb 
descompte de 10 : 100 )
-del 31 de maig al 20 de juny (110 )

ENTREGA: Aquesta fitxa d’inscripcio 
s’ha d’entregar en:
 CLJO (C/Jaume I el Conqueridor, 13 baix): 
dilluns i dimecres de 9.30h a 14h. 
Totes les vesprades, de 16.30h a 
20.30h (divendres fins a les 19h).
962383751
 Al departament d’Educacio de 
l’Ajuntament d’Ontinyent, tots els dies 
de 9h a 14h.  962918226

INGRES: Les taxes d’inscripcio es faran 
per mitja d’ingres bancari indicant 
el nom del xiquet participant com a 
concepte, al seguent compte corrent:

CAIXA ONTINYENT: ES.44.2045.6001.53.3000456270

PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIO SOBRE L’ESCOLA 
AL NOSTRE WEB: www.joventutontinyent.com
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INSCRIPCIOFITXA D’INSCRIPCIO
Nom del xiquet/a: ...................................................
Cognoms:.....................................................................
Data de naixement: ..................................................
Adreca: ......................................................................
Localitat: .................................................................
CEIP: .........................................................................
Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a: .................
....................................................................................
DNI: ...........................................................................
Telefons: ....................................................................

Signatura

Aquesta matricula sols sera valida si 
s’acompanya del justificant de pagament.

NO OBLIDE APORTAR LA FOTOCOPIA DEL 
SIP DEL XIQUET O XIQUETA.

¨



 
- Periode:
  de l’1 al 31 de Juliol

- Preu:
  
  Tot el mes: 110
  Inscripcions abans del 30 de maig:     
  100  

  De l’1 al 18 de juliol: 70

  Del 21 al 31 de juliol: 60

REUNIO INFORMATIVA A PARES I MARES:

La reunio de pares i mares sera el 
dia 17 de juny a les 19’30 al CEIP 
Carmelo Ripoll.

€

€

I QUE FAREM?: 
- Jocs d’aigua
- Conta-contes
- Dinamiques
- Grans Jocs
- Rallyes
- Animacions
- Gimcanes
- Eixides esportives

*

*

QUE ANEM A FER?: L’Escola d’Estiu 
d’Ontinyent 2014 consistira en les 
aventures del pirata Barbablava, un 
jove pirata amb un vaixell pirata que 
ens proporcionara infinitat d’histories i 
experiencies amb els seus companys de 
viatge.

COM HO FAREM?: A partir d’animacions, 
gimcanes, tallers, jocs d’aigua, conta-
contes, etc. I utilitzant la pedagogia 
del joc com a eix conductor.
A mes, fomentarem l’angles per tal de 
potenciar la immersio linguistica.

QUE ES PRETEN? Aprendre els valors i 
habilitats de la vida pirata, aixi com 
les diferents formes que te l’esser 
huma de percebre la realitat a traves 
dels diferents sentits i les experien-
cies d’una manera ludica, dinamica i 
cultural.
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