
 

        
 

Benvolgudes famílies, l’equip docent us dóna la  benvinguda al curs escolar 2020/2021. 

Agraïm la confiança demostrada en el nostre projecte educatiu, que ,manté com objectiu 
principal donar la millor educació i formació professional de tots els alumnes, comptant amb la 
vostra col·laboració i complicitat. 

L’escola us farà arribar, per mitjà dels vostres fills/es, els correus electrònics dels tutors i en 
circulars periòdiques us anirem informant de les activitats, propostes i d’altres aspectes 
educatius del centre. 

Per tal d’ampliar les vies de comunicació entre alumnes, família i escola us animen a estar 
presents en les activitats formatives del centre. Per aquest motiu us demanem que ens 
actualitzeu i ens feu arribar els vostre correu electrònic omplint les dades demanades a 
continuació i entregant-les als tutors/es dels vostres fills/filles. 

Les dates d’inici del curs dels diferents estudis oferts  pel centre  són: 

• 14 de setembre de 2020: Inici de les classes als cicles de grau mitjà, batxillerat i curs 
específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior. 
Horari d’entrada  del primer dia 9:00h.  

• Pel que fa al curs de infermeria tarda el primer dia començaran a les 16:00h 
 

• 21 de setembre de 2020: inici de les classes del curs de grau superior de formació 
professional inicial i d’arts plàstiques i disseny i PFI administratiu i comerç 
Horari primer dia 9:00h. 
 

Els dies  16 i 23 de setembre a les 19:00h es realitzaran les reunions per informar del procés 
de sol·licitud de beques pel proper curs. 

Estem a la vostra disposició per qualsevol aspecte que us pugui resultar important 

Salutacions cordials 

Equip docent 

Centre Joan Maragall 

...................................................................................................................................................... 

Nom de l’alumne:___________________________________ Grup_______________________ 

Nom del pare/mare/tutor:_______________________________________________________ 

Correu electrònic del pare o mare 

No disposo de correu electrònic 

Desitjo rebre la informació directament del meu fill/a sense actualitzar el meu correu electrònic 

Signatura del pare o mare: 

 


