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Benvolgudes families:
Volem informar-vos que pel Curs 2018-2019 el nostre Centre oferirà el següent nombre de places:
 Ed. INFANTIL: (P3): 75 places ; (P4): 6 places ; (P5): 11 places.
 1r ESO: 10 places.
 BATXILLERAT: places disponibles, tant en 1r como en 2n.
Per a tots els altres cursos hem d’esperar a fi de curs, per si es produeixen vacants.
Per E. INFANTIL, E. PRIMÀRIA I E.S.O.:

A) Els terminis de preinscripció i matrícula d'aquests nivells queden fixats pel calendari que marca el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Com a data orientativa, el curs passat va ser la segona meitat
del mes de març-principis d’abril. Normalment és abans de les vacances de Setmana Santa.

B) Per tal de fer una previsió de les famílies que estan interessades en l' inici de la seva escolarització en el
nostre Centre trobaran a la recepció de l'escola o a la pàgina web del col·legi un formulari de sol·licitud
d'informació a partir del 8 de gener fins al 28 de febrer.
Els preguem que omplin totes les dades que ens serviran per convocar-los a la JORNADA DE PORTES
OBERTES 2018 per informar-los de tot el procés a seguir per oficialitzar la preinscripció, així com els requisits
que es necessiten i les possibilitats de tenir plaça al nostre centre. Al final de la reunió farem un recorregut
pel col·legi perquè puguin conèixer les seves instal·lacions.
MOLT IMPORTANT!
Preguem que totes aquelles famílies que tinguin els seus fills al col·legi, i vulguin incorporar un més, ho
facin constar al formulari de sol·licitud d’informació, i l’entreguin a Recepció per tal que el col·legi pugui oferir
la informació més exacta possible en aquest procés tan sensible pels pares/mares.
Per BATXILLERAT: Al no estar concertat seguirem el següent procediment pels alumnes que no estudien 4t

ESO al nostre col·legi:
 A partir del 8 de gener trobaran a la Recepció del col·legi o a la pàgina WEB del centre uns impresos de
sol·licitud d’informació.
 A finals del mes de febrer o principis de març els convocarem a la JORNADA DE PORTES OBERTES 2018 per
explicar-los les diferents modalitats de batxillerats que ofereix el col·legi. Després de la reunió farem un
recorregut per les nostres instal·lacions.
 Un cop feta la reunió, durant el mes de març i abril, la Direcció del centre i la coordinació de BATX concertarà
una entrevista individualitzada amb cada una de les famílies per resoldre dubtes o orientar a l’alumne en la
seva elecció del Batxillerat. En aquesta entrevista ja s’entregaran els papers per formalitzar la reserva de
plaça.
 La matrícula es podrà formalitzar fins finals del mes de maig de 2018.
Per a estudiants de 4t d'ESO del col·legi no serà necessari omplir els impresos de Recepció. Les famílies seran
convocades en el transcurs de la celebració de la JORNADA de PORTES OBERTES 2018 per informar-les de les
diferents sortides que s’ ofereixen a l'acabar els estudis obligatoris, entre elles el Batxillerat del nostre centre i
els procediments a realitzar per inscriure’s.
Per a alumnes del col·legi, al mes d’abril de 2018 ja se’ls passarà el full de renovació de plaça pel proper curs per
confirmar la seva continuïtat al nostre centre.
Per qualsevol dubte que puguin tenir, poden trucar al telèfon del col·legi 936 381 833, o enviar un correu
electrònic a l’adreça direccio@safagava.edu per concertar una entrevista amb el Director.
Rebin una salutació molt cordial,
La Direcció.

