
ESCOLA DE PASQUA 2015 

LLOC DE REALITZACIÓ: Col·legi Públic Montcabrer 

DATES:  7-8-9-i 10 d’abril 

HORARI: de 09.00 h a 13.30 h 

PREUS: 

20 € xiquet/a 

15 € resta de germans 

 

EDAT: de 1r d’Infantil a 6é de Primària. 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT: Cal portar la documentació abans del dimecres 1 

d’abril a les 15.00 h, al Centre Jove situat al Matzem. 

Per a formalitzar la inscripció cal dur: 

- Fitxa d’inscripció. 

- Resguard bancari (ingrés a La Caixa-ES19- 2100-3971-16-0100355078, cal 

indicar nom i cognoms del xiquet/a). 

- Fotocòpia targeta SIP. 

REUNIÓ INFORMATIVA: El dissabte 28 de març a les 11.00 h es realitzarà 

una reunió informativa a la Casa de Ferro. En el cas que els participants 

inscrits sobrepassen el nombre de places oferides, es realitzarà un sorteig 

per a assignar les places existents i es reintegrarà la matrícula a aquells no 

seleccionats. És imprescindible l'assistència a aquesta reunió. 

ORGANITZA:  - Ajuntament de Muro. Regidoria de Joventut 

                         - Associació  Viure el Temps  
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