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ADMISSIÓ 

ALUMNES NOUS 
PER AL CURS 2020 - 2021 

 

PREINSCRIPCIÓ 
PER A PLAÇA ESCOLAR* 

 

A partir del 12 de febrer del 2020 
 

La sol·licitud es retirarà en Secretaria o a 

través de la web del col·legi i es podrà 

presentar en Secretaria o enviar per 
correu electrònic a l'adreça:    

secretaria@sagradocorazon.net 
 

(*) Les preinscripcions tenen exclusivament un 
caràcter informatiu per al Col·legi i en cap cas 
suposen cap reserva formal de plaça escolar. 

-------------- 

VISITES GUIADES AL 
COL·LEGI 

Poden apuntar-se a les visites guiades 
que organitzem en el Col·legi deixant les 

seues dades en Secretaria, personalment 

o per telèfon. L'horari de les visites és de 
15.30 a 16.45 h (l'hora de finalització és 

aproximada). 

 

Visites per a Infantil i Primària: 
- Divendres 28 de febrer 

- Dimecres 4 de març 

- Dimecres 1 d'abril 
- Divendres 24 d'abril 
 

Visites per a Secundària (ESO) i 
Batxillerat 

- Divendres 27 de març 

- Dimecres 22 d'abril 
 

També poden realitzar una visita virtual 

al nostre Col·legi visitant la nostra pàgina 
web: 

godella.redsagradocorazon.es 

 

Equip Directiu 

ADMISIÓN 

ALUMNOS NUEVOS 
PARA EL CURSO 2020 - 2021 

 

PRE-INSCRIPCIÓN 
PARA PLAZA ESCOLAR* 

 

A partir del 12 de febrer de 2020 
 

La solicitud se retirará en Secretaría o a 

través de la web del colegio y se podrá 

presentar en Secretaría o enviar por 
correo electrónico a la dirección: 

   secretaria@sagradocorazon.net 
 

(*) Las pre-inscripciones tienen exclusivamente un 
carácter informativo para el Colegio y en ningún 
caso suponen ninguna reserva formal de plaza 
escolar. 

-------------- 

VISITAS GUIADAS AL 
COLEGIO 

Pueden apuntarse a las visitas guiadas 

que organizamos en el Colegio dejando 

sus datos en Secretaría, personalmente o 
por teléfono. 

El horario de las visitas es de 15.30 a 

16.45 h (la hora de finalización es 
aproximada). 

 

Visitas para Infantil y Primaria: 

- Viernes 28 de febrero 
- Miércoles 4 de marzo 

- Miércoles 1 de abril 

- Viernes 24 de abril  
 

Visitas para Secundaria (ESO) y 

Bachillerato: 
- Viernes 27 de marzo 

- Miércoles 22 de abril 

 
También pueden realizar una visita virtual 

al Colegio visitando nuestra página web: 

godella.redsagradocorazon.es 
     

Equipo Directivo
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