Xerrada-taller “El pas de primària a secundària: un repte per als
alumnes i els seus progenitors”
Us proposem una xerrada-taller dirigida tant als infants com als pares i mares, on parlarem dels
principals canvis que es produeixen entre aquestes dues etapes. Es tracta que els nois i noies de sisè i els
seus progenitors coneguin què implica el nou escenari i afavorir-los el coneixement de l'ESO, ja que a
vegades sentim comentaris que no reflexen la realitat. En aquesta xerrada-taller es pretén donar als
alumnes, pares i mares informació valuosa de cara al nou curs.
Per venir-hi heu d’omplir la butlleta adjunta, indicant la relació familiar de l’adult acompanyant (màxim
un adult per alumne, la classe de l’alumne, un correu electrònic i/o telèfon de contacte. La butlleta l’heu
de deixar a la bústia de l’AMPA abans de dimarts 24 de febrer. Us hi esperem!

Dia:
Hora:
Lloc:
Preu:

dijous, 28 de febrer de 2019
17:00h
a la Biblioteca de l’escola Concòrdia
gratuït

Xerrada-taller “El pas de primària a secundària”, Escola Concòrdia, 28-02-2019
Nom de l’alumne/a: ___________________________________________________________
Nom de l’adult que assistirà: ____________________________________________________
Vincle de l’adult amb l’alumne/a (pare, mare, etc.) __________________________________
Farà ús de l’acollida (servei gratuït sota demanda per als assistents)

Sí

No

Telèfon de contacte: __________________________________________________________
Correu electrònic de contacte: __________________________________________________
Vol rebre informació municipal?

Sí*

No

*D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer d’Educació, creat per l’Ajuntament de Sabadell
amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l’àmbit educatiu.
No s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

Sabadell, ...... de .........................de 2019
Signatura,

