ESCOLA DE
TARDOR 2019
Del 31 d’octubre al 3 de novembre
De què tracta?
Es tracta d'una trobada d'estudiants de diferents municipis i centres per a
fomentar l'associacionisme estudiantil i conéixer gent de tota la comunitat
autònoma. Durant els quatre dies no solament es realitzaran tallers sobre
participació estudiantil i habilitats personals com a oratòria, lideratge,.. Sinó
que també farem gimcanes, dinàmiques... I molt més!

On i quan?
L’arribada serà el dia 31 d’octubre per la vesprada i l’eixida el 3 de novembre
de 2019. Serà a l’Alberg Juvenil Argentina (Benicàssim)
Disposarem d’un autobús que eixirà d’Alacant i pararà a València abans
d’anar a l’alberg.

Que farem?
Durant els quatre dies aprendreu com podeu participar en el dia a dia del
vostre centre educatiu, a més de practicar algunes habilitats personals i
realitzar activitats d'oci. Sona bé, eh?

Què he de pagar?
No hauràs de pagar res. La federació s’encarrega del transport (anada i
tornada), allotjament, menjar i material de la trobada.

Què he de portar?
- L'autorització de menors emplenada, document que t'enviarem una vegada
confirmada la teua participació.
- Roba còmoda per al dia a dia.
- Una muda de roba que es puga embrutar.
- Utensilis de bany (xampú, tovallola, etc.).
- DNI i targeta sanitària.

Com puc inscriure’m?
Pots inscriure’t emplenant el formulari que t’adjuntem ací.
Recorda que pots inscriure't fins al divendres 18 d’octubre a les 23.59h.
Després de rebre la inscripció, nosaltres et confirmarem la teua plaça a partir
del 19 d’octubre.
*Tindrem en compte l'ordre d'inscripció. Per tant, no tardes molt a inscriure't.

Qui organitza tot açò?
La trobada és organitzada per la Federació Valenciana d’Estudiants FAAVEM,
organització d’associacions d’estudiants de l’àmbit autonòmic apartidista i
aconfessional, amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana.

On puc rebre més informació?
Pots contactar-nos al correu: info@faavem.org i al telèfon 675 12 69 27.
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