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 Fitxa de Preinscripció per al curs 2020-2021

Es rebran sol·licituds de preinscripció del 9 fins el 17 de maig de 2020. Un cop emplenada la fitxa de
preinscripció, l’haureu d'enviar via correu electrònic a:

inscripcions@escoletadelsindians.com

Del 18 al 24 de maig ens posarem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos si teniu plaça per al
curs 2020-2021, i us explicarem com continuar el procés d’admissió. En el cas que no tingueu plaça
podreu formar part de la llista d’espera.

Fins molt aviat i gràcies per voler formar part del nostre petit tresor “L’Escoleta dels Indians”

Nom del nen/a:
Data de naixement:

Nom del pare/mare:     
Telèfon: 
Correu electrònic: 

Nom del pare/mare: 
Telèfon: 
Correu electrònic: 

Adaptació:

¿Qui realitzarà l’adaptació? (Recordeu que poden ser la mare, el pare o una persona de referència per al
nen/a, la qual haurà de llegir i signar el projecte pedagògic, confirmant que està d’acord amb la forma
de fer de l’Escoleta)

Nom de l’acompanyant: 
Relació que té amb l’infant: 

¿Quant de temps disponible teniu per realitzar-la? (Recordeu que haureu de romandre dins de l’espai
acompanyant al nen/a un mínim d’un mes i mig):



Té o ha tingut germans/es a l’Escoleta dels Indians?                             
Nom i any:

Actualment té germans/es dins l’Escola Congrés Indians?                              
Nom i curs:
    
Actualment algun membre de la família treballa a l’Escola Congrés Indians?             
Nom:

Heu assistit a la jornada de portes obertes de l’Escoleta dels Indians? 
Data:
(Especifiqueu si heu assistit a la xerrada informativa del matí o de la tarda, o si només heu visitat els 
espais)                      

Comentaris (Interès per voler entrar a l’Escoleta i altres):

Horari estimat que l’infant estarà a l’Escoleta, un cop finalitzada l’adaptació:

L’horari de l’Escoleta és de 8:30-15:30 h. Tot i això, els infants poden estar un màxim de 6 h. a l’espai.
 
Teniu algun problema amb aquests horaris? Què necessitaríeu?

    


