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Alaquàs, a 20 de marzo de 2019
Estimados Padres y Madres:
La presente es para convocarles a la charla-coloquio que hemos
preparado para informarles y asesorarles sobre las posibilidades de
formación académica y profesional que existen para el alumnado que
termina su escolarización obligatoria:

Alaquàs, a 20 de març de 2019
Benvolguts Pares i Mares :
Per la present els convoquem a la xarrada-col·loqui que hem
preparat per a informar-los i assessorar-los sobre les possibilitats de
formació acadèmica i professional que existeixen per a l’alumnat que
acaba la seua escolarització obligatòria:

“DESPUÉS DE LA ESO... ¿QUÉ?”

“DESPRÉS DE L’ESO... QUÈ?”

Dado el interés e importancia que tiene este tema en relación a la
toma de decisiones al acabar la ESO, les invitamos a asistir y participar
el lunes, 25 de marzo en el aula 16 (1B).

Donat l’interès i la importància que té aquest tema en relació a la
presa de decisions en acabar l’ESO, els invitem a assistir i a participar el
proper dilluns, 25 de març a l’aula 16 (1B).

15.45 h.: El batxillerat i l’accés a la universitat.
16.30 h.: Entrega de notes.
17.00 h. La formació Professional.

15.45 h.: El batxillerat i l’accés a la universitat.
16.30 h.: Entrega de notes.
17.00 h. La formació Professional.

Atentamente: Dpto. Orientación.

Atentament: Dpt. Orientació.

P.D.: Con el fin de comprobar si les ha llegado la información y para
hacer una estimación del número de asistentes, les rogamos que
completen, y nos hagan llegar la parte inferior de la hoja. Gracias.
------------------------------------------------------------------------------------

P.D: Per poder comprovar que els ha arribat la informació i també per
poder fer una primera estimació d’assistents, els preguem que completen i
ens retornen la part inferior d’aquest full. Gràcies.
------------------------------------------------------------------------------------

Alumno/a..................................................................................................

Alumne/a........................................................................................................

Después de la ESO… ¿qué?
El bachillerato y el acceso a la
universidad.
La formación Profesional

Si/No

Núm Asistentes

Després de l’ESO... què?
El batxillerat i l’accés a la
universitat.
La formació Professional

Si/No

Núm Assistents
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