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CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Com cada any per aquestes dates, l’Escola ha de fer previsió de les places 

disponibles per tal d’iniciar el procés de matriculació i saber el nº de 

places que podem oferir. Us farem arribar (en paper) el document de 

confirmació de plaça per al proper curs i actualització de dades.  

 

És IMPORTANT que reviseu les dades que hi figuren i, en cas que hi hagi 

algun canvi o detecteu qualsevol errada, les modifiqueu al mateix 

document (en majúscules). 

 

També us entregarem el document de previsió de places per als alumnes 

que iniciaran P3 o qualsevol nivell el curs 2019-20. Només l’heu 

d’omplir les famílies que tingueu algun fill o filla per escolaritzar. 

 

El divendres dia 15 de febrer és la data límit per entregar la 

documentació. Retorneu-la a secretaria en el mateix sobre. 

 

ESCOLA AZORÍN 

4 de febrer de 2019 
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PREVISIÓ DE PLACES ALUMNES CURS 2019-20 
 

Benvolgudes famílies, 
 

Com cada any per aquestes dates, l’Escola ha de fer previsió de les places 

disponibles per tal d’iniciar el procés de matriculació i saber el número 

de places que podem oferir. Recordeu que els alumnes nascuts el 2016 

cursaran P3 i hauran de fer preinscripció en el centre que desitgeu. 
 

Per això, si hi esteu interessats a preinscriure un/a germà/na d’algun 

alumne demanem que empleneu i signeu aquest full i el lliureu a la 

secretaria de l’Escola abans del divendres 15 de febrer. 
 

Aquest document no eximeix de l’obligació de presentar la sol·licitud de 

preinscripció al centre. 

DADES DE L’ALUMNE/A NOU 

Nom i cognoms:  

Nascut a:  

Dia:  Mes:  Any:  

DADES DEL GERMÀ/NA QUE ACTUALMENT, ESTÀ MATRICULAT A L’ESCOLA 

Nom i cognoms:  

Curs:  

SOL·LICITO QUE EL MEU FILL/A PUGUI CURSAR ESTUDIS AL NIVELL: 

  
 

Signatura dels representants 

legals: 

 Data: 

   
 


