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ADMISIÓN DE ALUMNOS 2021-2022
PRAZOS DE SOLICITUDES DE ADMISIÓNS E VISITAS GUIADAS EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA
E ESO
Para solicitar praza para Educación Infantil de 3 anos, cómpre ter nacido no ano 2018
Prazo de Presentación: 1 ao 22 marzo
Poden recoller a solicitude en Secretaría ou descargala directamente da páxina web.
Formato das Visitas
Opción 1: Presencialmente. Individualmente
Opción 2: Entrevista telefónica ou por videoconferencia.
PRAZAS DISPOÑÍBEIS Neste intre hai prazas dispoñíbeis para EI, EP e ESO.
Nalgúns cursos non quedan agora prazas dispoñíbeis, pero poderán cubrir a solicitude,
condicionada sempre ás posíbeis prazas que poidan quedar baleiras de aquí a setembro.
En secretaría xa lle van informando da dispoñibilidade das prazas.
SOLICITUDE DE VISITAS GUIADAS Aquelas familias que estean interesadas en coñecer máis
e cerca o noso Proxecto Educativo, as Instalacións do centro e os servizos que prestamos,
poden solicitar unha visita guiada acompañadas por un membro do Equipo directivo e un
responsable de E Infantil , se é o caso.
DATAS DAS VISITAS
Venres : 29 de xaneiro, 5-19-26 de febreiro e 5-12 de marzo.
Luns : 1-8-22 de febreiro e 1-8 de marzo
Por cuestións organizativas é imprescindible solicitar previamente cita por calquera dos
seguintes medios
Por telefono: : 986 43 38 00
Correo electrónico: diracadvigo@hijasdelacaridad.org
De no poder asistir nas datas establecidas pódese pedir cita outro día en función da
dispoñibilidade.
MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE COVID19 As visitas guiadas presenciais serán individuais
ou en grupo reducido, e coas medidas de seguridade e hixiene necesarias.
VISITAS VIRTUAIS Nos próximo días, teremos un video de presentación do noso centro e
das nosas instalacións na nosa páxina web, e poder así coñecer o noso colexio, para
aquelas familias que non desexen facer a visita presencial. Quedamos á súa disposición
nestes casos para unha entrevista telefónica ou pola nosa aula virtual, utilizando a
plataforma TEAMS, se así o desexan.

