
Benvolguts Pares i Mares d’alumnes del Col·legi,

Us informen que aviat començarà el període de preinscripció als ensenyaments
obligatoris i per aquest motiu, i poder atendre noves sol·licituds, us ajuntem el full de
confirmació de continuïtat o actualització de la base de dades per a futures comunicacions
com a exalumnes. pels alumnes de 4t d’ESO i CFGM.

El document de formalització s’haurà de revisar, signar i lliurar-lo al tutor
corresponent, dins del sobre, màxim fins divendres dia 13 de març.

Així mateix, els Pares que desitgin matricular altres fills al Centre, caldrà que demanin
informació a la Secretaria del Col·legi.

 Els ALUMNES QUE CURSEN ACTUALMENT  1r i 2n DE CICLE INICIAL i 1r
d’ESO, presentaran juntament amb el full de confirmació dues  fotografies
ACTUALS, darrera de les quals s’hauran d’escriure els cognoms i nom de
l’alumne/a. No s’admeten fotocòpies.

 Notifiquem als ALUMNES QUE CURSEN ACTUALMENT 2n d’ ESO, que abans
de l’acabament de les classes hauran d’haver fet els tràmits pertinents per tal de
posseir el DNI i presentaran dues fotocòpies vigents del mateix a la Secretaria
del Col·legi. És imprescindible per poder estar matriculat/da a 3r. d’ESO i tenir
tramitada l’assegurança escolar obligatòria.

 Els alumnes que ja disposen del DNI vigent (no caducat o a punt de fer-ho)
presentaran les dues fotocòpies juntament amb el full de continuïtat

 Els ALUMNES QUE CURSEN ACTUALMENT 4t d’ESO, presentaran juntament
amb el full de confirmació una fotocòpia del DNI, per tal d’esmenar les dades a
efectes del títol d’ESO.

Preguem a tots els Pares que en el cas d’haver-se produït algun canvi a l’Entitat
Bancària o núm. de compte, presentin una fotocòpia de la llibreta o compte corrent per
facilitar-nos la modificació i recordar que caldrà estar al corrent de tots els pagaments
mensuals.

També aprofitem l’avinentesa per adjuntar-vos el manifest de la passada jornada del
dia 5 de febrer per la LEC, i que d’acord amb la CCAPAC i altres organitzacions
representatives de pares i de titulars de l’escola concertada de Catalunya, s’ha editat per
lliurar-lo amb entusiasme a tota la comunitat educativa, per a la seva màxima difusió.

Rebeu una salutació ben cordial.

Mª Dolores Garcia Guimera
Directora Titular

Reus, 5 de març de 2009


