
LIBERDADE
DE ELECCIÓN.

TEMOS ALGO QUE 
OFRECERCHE.

COÑÉCENOS.

ESTILO EDUCATIVO

vigo

Amor de Dios | Apóstol Santiago - Xesuítas
 Compañía de María - La Enseñanza | Divino Maestro

Don Bosco - Salesianas | El Pilar - Maristas
Fillas de María Inmaculada | HC San Rafael

María Auxiliadora - Salesianos 
María Inmaculada - Carmelitas

Mariano - Franciscanas | Miralba - Jesuitinas
Niño Jesús de Praga | Calasancias - Padre Míguez 

San José de Cluny | San José de la Guía

COLEXIOS 
CONCERTADOS

vigo

escolascatolicas.es



01. Defendemos a liberdade de elección de Centro 
Educativo, promovendo unha oferta educativa plural, 
unida ao dereito de todas as familias á educación, como 
establece a nosa Constitución no artigo 27.

02. As nosas institucións teñen unha longa tradición 
educativa e son plataformas de evanxelización nas que os/as 
alumnos/as esfórzanse por integrar a súa vida, cultura e fe.

03. Promovemos a apertura dos nosos centros educativos a 
todos aqueles que desexen elixilos, sen discriminación por 
motivos económicos, sociais ou relixiosos.

04. A participación das persoas que integran a
Comunidade Educativa é un elemento constitutivo do 
modelo que propoñemos.

COLEXIOS CONCERTADOS

NIVEIS EDUCATIVOS05. Buscamos a formación integral do estudante, 
promovendo o seu crecemento como individuo na súa 
relación cos demais e con Deus.  A proposta de valores 
(autoestima, responsabilidade, autonomía, tolerancia, 
paz, solidariedade, respecto, etc.) xunto co seguimento 
e a atención personalizada, son elementos clave da nosa 
Oferta Educativa. 

06. O persoal docente é responsable do desenvolvemento 
da acción educativa dos nosos centros. A súa motivación, 
profesionalismo e sensibilidade unido ao traballo en 
equipo e a aprendizaxe permanente, son os factores que 
en maior medida favorecen o noso estilo educativo.

07. Os nosos centros son ámbitos educativos complexos 
que completan o horario escolar e o calendario con 
actividades formativas nas que participan estudantes, 
pais e nais, profesores, antigos alumnos/ as e outros 
colectivos que promoven a organización de grupos e 
asociacións baseados no voluntariado.

08. O modelo de xestión dos nosos centros educativos é
participativo. Os diversos aspectos da xestión promoven o
logro dos obxectivos Pedagóxicos e Evanxelizadores das 
nosas escolas.
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educación
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Educación infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria  

   Obrigatoria
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Formación Profesional

Educación Especial

Educación Adultos

Para máis información: galicia@escolascatolicas.com

Inscrición FP
dende o 15 de XUÑO

Inscrición do
1 ó 20 de MARZO
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