Procediment i calendari detallat per formalitzar la reserva de plaça
Amb voluntat de millora, atès que sou prop de 600 famílies les que heu de participar en
aquest procés, hem programat una sèrie de mesures que esperem agilitin el procés, evitant
aglomeracions i cues. Us agraïm la vostra col·laboració.
Termini de reserva de plaça: del divendres 29 de març al dilluns 8 d’abril, ambdós inclosos
ESGLAONAMENT DEL PROCÉS DE RESERVA
29 de març i 1 d’abril
Reserva a Iniciació 2 i a Iniciació 3
Reserva a Bàsic 1 i a Bàsic 2
2 i 3 d’abril
• Reserva a Bàsic 3 i a Bàsic 4
• Reserva a Mitjà 1 i a Mitjà 2
4 d’abril
• Reserva a Adequació 3
• Reserva a Adults 2 i a Adults 3
• Reserva a programa Avançat
5 i 8 d’abril
• Reserva a Grau Professional
Petició de canvi de dia: en cas de què vulgueu venir un dia diferent al programat haureu de
trucar al telèfon de Secretaria 93 745 05 15 i demanar-lo.
Altres: si us toca fer dues reserves en dies diferents per a dos germans, admetrem que es
puguin fer qualsevol dels dos dies previstos. Si heu de fer reserva i preinscripció també ho
podreu fer el mateix dia.
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: matins de 9:00 a 13:00 h i tardes de 17:00 a 19:30 h
LLOC: Edifici Casa Brutau (C. Sant Oleguer, 75)
DUBTES I CONSULTES:
• Trobareu tota la informació a la Normativa:
http://ca.sabadell.cat/Conservatori/p/preinscripcioprova.asp
• Caldria que abans de presentar la sol·licitud hagueu contrastat amb el vostre tutor/a
l’itinerari pedagògic del vostre fill/a: curs, assignatures, formacions, etc. El/la tutor/a del
vostre fill/a pot respondre els dubtes que tingueu. Podeu trobar les adreces
electròniques del professorat aquí:
http://ca.sabadell.cat/Conservatori/d/adrecesprofessorat1415.pdf
• En cas de no ser suficient la informació de la Normativa ni la que us ofereixi el tutor o
tutora, podeu demanar més informació al cap d’estudis : jcustodio@ajsabadell.cat

