
COMUNICADO AMPA-ESCUELA DE VERANO 

Hola a todas/os!! 

El viernes, 20/05/2022 a las 10h, quedará habilitada la posibilidad de realizar la inscripción para 
la ESCUELA DE VERANO en AMPASOFT (recordad que es necesario vuestro usuario y 
contraseña para acceder). Estará activada hasta el 10/06; una vez pasada esa fecha, se tendrá que 
enviar un email a bustia@cpcervantes.com para confirmar si hay plazas disponibles, ya que se 
tendrá en cuenta el orden de inscripción en AMPASOFT para cubrirlas. 

Datos a tener en cuenta: 
1.- Fechas de realización: por semanas, desde el lunes 27/06 al 29 de julio. El jueves 23/06 estará 
incluido en la opción primera semana, o si se elige escuela completa. Se pueden elegir semanas no 
consecutivas. Os rogamos que, en aquellas opciones que lo requieran (1 o varias semanas sueltas, 
o bien los packs de 2, 3 o 4 semanas), indiquéis qué semanas elegís, según los códigos indicados,
en el campo de comentarios que os aparecerá al realizar la preinscripción (si no se indica no será
posible registrar la plaza):

Código Semanas sueltas 
1a S 27-06 al 01-07
2a S 04-07 al 08-07
3a S 11-07 al 15-07
4a S 18-07 al 22-07
5a S 25-07 al 29-07

2.- Horarios: 3 opciones, de 9 a 14h sin comedor, de 9 a 15´30 con comedor, de 9 a 17h con comedor 
y tardes. 

3.- Matinera: en cada una de las opciones está incluida ½ hora de matinera (de 8´30 a 9h). A simples 
efectos organizativos, os pedimos por favor que quien vaya a usar este servicio lo indique en las 
observaciones de Ampasoft como en el punto 1. 

4.- Coste de cada una de las opciones: 

IMPORTES 
OPCIONES 9.00 a 14.00 9.00 a 15.30 9.00 a 17.00 

1ª SEMANA (1a S) 65 105 120 

Resto SEMANAS SUELTAS (2a, 3a, 4a, 5a) 60 100 115 

Pack 2 SEMANAS 115 195 225 

Pack 3 SEMANAS 170 285 330 

Pack 4 SEMANAS 215 370 430 
Escuela COMPLETA 270 470 525 

https://ampacpcervantes.ampasoft.net/login
mailto:bustia@cpcervantes.com


 
 

5.- Se abre la inscripción a personas de otros coles, con especial atención al Santa Teresa, que, como 
se ha hecho históricamente, bastará con que acrediten pertenecer a su AMPA para no tener que 
abonar matrícula. 

6.- En caso de no ser socio/a de la AMPA o de venir de otro cole, excluyendo Santa Teresa, el coste 
de matriculación es de 40,00 euros por alumno-a. Tendrán que mandar un email a 
bustia@cpcervantes.com con los siguientes datos: datos de la persona que asistirá, datos de padre y 
madre o tutores/as, circunstancias especiales a nivel médico y/o alimentario, y opción más horario 
elegido. 

Gracias por vuestro apoyo. 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES CEIP CERVANTES VALÈNCIA 

bustia@cpcervantes.com; Móvil: 625 603 075 
www.cpcervantes.com ; www.facebook.com/ampacervantesvlc 

https://www.cpcervantes.com/
https://www.facebook.com/ampacervantesvlc


COMUNICAT AMPA-ESCOLA PRIMAVERA 

Hola a tots/es!! 

Divendres, 20/05/2022 a les 10h, quedarà habilitada la possibilitat de realitzar la inscripció per a 
les VESPRADES DE JUNY en AMPASOFT (recordeu que és necessari el vostre usuari i contrasenya 
per a accedir). Estarà activada fins al 10/06. Una vegada passada aqueixa data, s'haurà d'enviar un 
email a bustia@cpcervantes.com per a confirmar si hi ha places disponibles, ja que es tindrà en 
compte l'ordre d'inscripció en AMPASOFT per a cobrir-les. 

Dades a tindre en compte: 

1.- Dates de realització: per setmanes, des del dilluns 27/06 al 29 de juliol. El dijous 23/06 estarà 
inclòs en l'opció primera setmana, o si es tria escola completa. Es poden triar setmanes no 
consecutives. Us preguem que, en aquelles opcions que ho requerisquen (1 o diverses setmanes 
soltes, o bé els packs de 2, 3 o 4 setmanes), indiqueu quines setmanes trieu, segons els codis 
indicats, en el camp de comentaris que us apareixerà en realitzar la preinscripció (si no s'indica no 
serà possible registrar-la. 

Codi Setmanas soltes 
1a S 27-06 al 01-07
2a S 04-07 al 08-07
3a S 11-07 al 15-07
4a S 18-07 al 22-07
5a S 25-07 al 29-07

2.- Horaris: 3 opcions, de 9 a 14h sense menjador, de 9 a 15´30 amb menjador, de 9 a 17h amb 
menjador i vesprades. 

3.- Matinera: en cadascuna de les opcions a triar està inclosa ½ hora de matinera. A simples efectes 
organitzatius, us demanem per favor que qui vaja a usar aquest servei el marque en Ampasoft com 
al punt 1. 

4.- Cost de cadascuna de les opcions: 
IMPORTES 

OPCIONES 9.00 a 14.00 9.00 a 15.30 9.00 a 17.00 
1ª SEMANA (1a S) 65 105 120 
Resto SEMANAS SUELTAS (2a, 3a, 4a, 5a) 60 100 115 
Pack 2 SEMANAS 115 195 225 
Pack 3 SEMANAS 170 285 330 
Pack 4 SEMANAS 215 370 430 
Escuela COMPLETA 270 470 525 

https://ampacpcervantes.ampasoft.net/login


 
 
5.- S'obri la inscripció a persones d'altres col·les, amb especial atenció al Santa Teresa, que, com 
històricament s'ha fet, acreditant pertànyer a la seua AMPA no hauran d'abonar matrícula. 
 
6.- En cas de no ser soci/a de l'AMPA o de vindre d'un altre col·le, excloent Santa Teresa, el cost de 
matriculació és de 40,00 euros per alumne-a. Hauran d'enviar un email a bustia@cpcervantes.com 
amb les dades següents: dades de la persona que assistirà, dades de pare i mare o tutors/es, 
circumstàncies especials a nivell mèdic i/o alimentari, i opció més horari triat. 
 

Gràcies pel vostre suport. 
 

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES CEIP CERVANTES VALÈNCIA 
bustia@cpcervantes.com; Móvil: 625 603 075 
www.cpcervantes.com ; www.facebook.com/ampacervantesvlc 

https://www.cpcervantes.com/
https://www.facebook.com/ampacervantesvlc
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Del 23 de juny a l’1 de 
Juliol 

 

Del 4 al 8 de Juliol       Àfrica 

Del 11 al 15 de Juliol                     Oceania 

Del 18 al 22 de Juliol                    América 

Del 25 al 29 de Juliol Europa 

  
Una programació detallada dels tallers, activitats, excursions, etc estarà a disposició de 
l'entitat organitzadora. 
 
Tota programació és susceptible de patir canvis i adaptacions en funció de les 
característiques i edats dels participants, així com dels espais a utilitzar. També pot canviar 
de dia per a adaptar els recursos i materials.  

Àsia 

En aquests temps de globalització sembla que tot és 
el mateix... però el món és molt divers: naturalesa, 
cultura, costums, curiositats… visquem una gran 
aventura en aquest trepidant viatge al voltant del 
món, els seus paisatges, les seues gents…! 

Durant aquests dies d'estiu, viurem un fascinant i 
entretingut recorregut pels llocs i característiques 
més excel·lents de cada continent, per a gaudir, 
aprendre i, sobretot, passar-ho molt, molt bé!  

Les activitats, jocs i tallers estan adaptats a cada 
etapa evolutiva dels participants.  
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CONTINGUTS I PROGRAMACIÓ ESCOLA D’ESTIU: “La volta al món... en 26 dies!” 

- Programació per infantil o primària.

- Tallers de manualitats, jocs dirigits, reciclatge, esports, música, jocs d’aigua i piscina, etc.

- Totes les setmanes: tallers específics d’anglés, informàtica, robòtica educativa i funmaths.

- 5 eixides / excursions incloses (transport en autobús i entrades): Pla de la Sanxa (Devesa el

Saler), Museu  ETNO, Museu arròs, Oceanogràfic i Parc Central. Altres possibilitats contemplades: Ha-

pik, Piscina Benicalap, Parc Lineal del Riu, Vivers … 

- Escape Room professional en el centre, de la mà de CodiMonkey (especialistes en EscapeRooms per a

menors i famílies).

Exemple d'estructura i horaris d'activitats (temporalització) en 
una setmana-tipus. 

HORARI Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

De 8.30 a 9.00 ESCOLA MATINERA 

De 9.00 a 9.15 RECEPCIÓ DELS PARTICIPANTS 

De 9.15 a 10.45 TALLER TALLER TALLER 

TALLER 
ESPECIAL  
(funrobot, 

funmaths…) 

EXCURSIÓ 

De 10.45 a 11.15 ESMORÇAR I JOC LLIURE ESMORÇAR I JOC LLIURE 

De 11.15 a 12.15 
JOCS 

DIRIGITS 

TALLER 
ESPECIAL 
(funrobot, 

funmaths…) 

JOCS 
DIRIGITS 

TALLER 

De 12.15 a 13.30 
JOCS 

D’AIGUA, 
ESPORTIUS... 

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS... 

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS... 

JOCS 
D’AIGUA, 

ESPORTIUS... 

De 13.30 a 14.00 ORDRE, RELAXACIÓ I COMIAT 

De 14.00 a 15.30 MENJADOR 

De 15.30 a 16.45 TALLERS DE VESPRADA 

De 16.45 a 17.00 ORDRE, RELAXACIÓ I COMIAT 


