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Estimadas familias:

Benvolgudes famílies:

A partir del curso que viene, vuestros hijos e hijas que ahora
están cursando 6º de primaria cambiarán de etapa educativa,
empezarán la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Con el fin
de que conozcáis de primera mano cómo entendemos la ESO en
nuestro centro, os convocamos a la charla informativa:

A partir del curs que ve els vostres fills i filles que ara estan
cursant 6é de primària canviaran d'etapa educativa, començaran
l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Amb la finalitat que
conegueu de primera mà com entenem l'ESO en el nostre centre,
us convoquem a la xarrada informativa:

“Cambio de etapa: paso a la ESO”
Dado el interés que tiene este tema en relación al futuro de
vuestros hijos e hijas, os invitamos a asistir y participar el próximo
martes 25 de febrero, a las 17.30 h. en el gimnasio del edificio de
secundaria.
Atentamente,

“Canvi d'etapa: pas a l'ESO”
Donat l'interès que té aquest tema en relació al futur dels
vostres fills i filles, vos convidem a assistir i participar el proper
dimarts 25 de febrer, a les 17.30 h. en el gimnàs de l'edifici de
secundària.
Atentament,
La direcció del centre.

La dirección del centro.

Con el fin de hacer una estimación del número de asistentes a la charla “Cambio
de etapa: paso a la ESO” os rogamos que completéis y hagáis llegar la parte
inferior de la hoja al tutor o tutora de 6º.
Gracias por vuestra colaboración.

Amb la finalitat de fer una estimació del nombre d'assistents a la Xerrada “Canvi
d'etapa: pas a l'ESO” us preguem que completeu i feu arribar la part inferior del
full al tutor o tutora de 6é.
Gràcies per la vostra col·laboració.

SÍ
ASISTENCIA

SI
ASSISTÈNCIA

NO

NO
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