Xaneiro 2018
ADMISIÓNS DE NOVOS ALUMNOS E ALUMNAS 2018-2019
A TODAS AS FAMILIAS INTERESADAS

Temos o pracer de comunicarlles o prazo e as prazas dispoñíbeis para o ingreso de NOVO ALUMNADO
no Colexio para o vindeiro curso académico 2018-2019:

● EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA e ESO: O prazo de presentación de solicitudes para estes niveis
están aínda sen concretar pola Consellería de Educación pero supoñemos que será na primeira
quincena de marzo. Para solicitar praza para Educación Infantil de 3 anos, cómpre ter nacido no ano
2015.
● 1º e 2º BACHARELATO : Poden solicitar información e entrevistas dende xa mesmo.
A partir do luns 5 de febreiro poderá recollerse a solicitude de matrícula na secretaría do colexio.
Documentación necesaria:
-

1º BACHARELATO: Notas finais de 2º e 3º ESO e das avaliacións do curso actual.

-

2º BACHARELATO: Notas finais de 3º e 4º ESO e das avaliacións do curso actual.

-

Certificado do curso no que está matriculado co código Xade.

Aquelas persoas que estean interesadas en que o seu fillo ou a súa filla estude no Colexio, deberán
recoller na secretaría a información que se precisa dentro do prazo sinalado.
Neste intre hai prazas dispoñíbeis en Educación Infantil para nenas e nenos de 3 e 5 anos; 1º,
2º e 4º de ESO, así coma para 1º e 2º de Bacharelato. Para os restantes cursos poden cubrir a
solicitude, condicionada sempre ás posíbeis prazas que poidan quedar baleiras.

Xornadas de Portas Abertas:
Aquelas familias que estean interesadas en coñecernos máis polo miúdo (o noso proxecto
educativo, as instalacións do centro, os servizos que prestamos...) poden asistir ás diferentes
Xornadas de Portas Abertas que se organizan e que estarán estruturadas do seguinet xeito:
Xornadas Portas Abertas para Ed. Infantil e Primaria: Serán os mércores pola tarde, comezarán
ás 15:30 na portería do Colexio e terán unha duración apoximada de 1 hora. Estararán dirixidas polo
persoal directivo do Centro.
Xornadas Portas Abertas para ESO e Bach.: ademais de ter a posibilidade de asistir ás visitas dos
mércores, poden tamén solicitar unha entrevista coa directora ou xefa de estudos destas etapas.
Por cuestións organizativas é imprescindible concertar cita previa no teléfono 986 37 10 11
mencionando o motivo da súa chamada.
Se desexa realizar algunha consulta ou concertar algunha cita por correo electrónico poden escribirnos a
Infantil-primaria:

admisiones.infprim@colegioapostol.com

ESO-Bacharelato: admisiones.esobach@colegioapostol.com

