AJUNTAMENT D’ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel. 964 600 050
Fax 964 604 133
N.I.F.: P-1208400-J

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE D'ONDA
Preinscripció per a la temporada 2017-2018
(Exemplar per a l'Ajuntament)
Preinscripció per a secundària:
Nom i cognoms __________________________________________________
NIF i telèfon _____________________________________________________
Data de naixement________________________________________________
Adreça electrònica ________________________________________________
Nom del pare i de la mare___________________________________________
Telèfon__________________________________________________________
Preinscripcions mèdiques____________________________________________
Data ____________________
Signatura

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE D'ONDA
Preinscripció per a la temporada 2017-2018
(Exemplar per a l'interessat)
Preinscripció per a secundària:
Nom i cognoms __________________________________________________
NIF i telèfon _____________________________________________________
Data de naixement________________________________________________
Adreça electrònica ________________________________________________
Nom del pare i de la mare___________________________________________
Telèfon__________________________________________________________
Preinscripcions mèdiques____________________________________________
Data ____________________
Signatura

AJUNTAMENT D’ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel. 964 600 050
Fax 964 604 133
N.I.F.: P-1208400-J

Requisits per a la matrícula:
Alumnat de secundària.
Procediment de preinscripció i matrícula:
El termini de preinscripció es farà des del dia 11 fins el 22 de setembre de 2017 a les oficines del
SAT de l'Ajuntament, de 9.00 a 14.00 hores.
La presentació de la preinscripció no suposa la reserva de plaça ni la formalització de la matrícula.
La matrícula es durà a terme del 25 de setembre al 13 d'octubre de 2017 al SAT de l'Ajuntament,
de 9.00 a 14.00 hores.
Reunió informativa amb alumnes i pares de primària i secundària: Dia 2 de novembre de
17.30 h a 19.00 h a la Cassola.
Inici del curs, el dimarts 22 de novembre, a les 17.30 hores, a la Cassola.

______________________________________________________________________________

Requisits per a la matrícula:
Alumnat de secundària.
Procediment de preinscripció i matrícula:
El termini de preinscripció es farà des del dia 11 fins el 22 de setembre de 2017 a les oficines del
SAT de l'Ajuntament, de 9.00 a 14.00 hores.
La presentació de la preinscripció no suposa la reserva de plaça ni la formalització de la matrícula.
La matrícula es durà a terme del 25 de setembre al 13 d'octubre de 2017 al SAT de l'Ajuntament,
de 9.00 a 14.00 hores.
Reunió informativa amb alumnes i pares de primària i secundària: Dia 2 de novembre de
17.30 h a 19.00 h a la Cassola.
Inici del curs, el dimarts 22 de novembre, a les 17.30 hores, a la Cassola.

