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Centros residenciais docentes
Os centros residenciais docentes (CRD) ofrecen manutención e 
aloxamento a estudantes de bacharelato e de ciclos formativos de graos 
medio e superior de formación profesional que cursan os seus estudos 
fóra da súa localidade, favorecendo as relacións entre alumnado de 
distintas idades e procedencias, así como a adquisición e/ou o reforzo 
de valores esenciais para a convivencia.

Onde están os centros residencias docentes de Galicia?

Nas cidades da Coruña, Ourense e Vigo.

Que servizos ofrecen?

 Atención personalizada ao alumnado por persoal docente.
 Servizo de orientación.
 Servizo de mediación.
 Servizo médico.

Con que instalacións contan estes centros?

Os centros residenciais docentes dispoñen dunhas amplas instalacións 
para cubrir as necesidades que demanda o alumnado:

 Instalacións deportivas: ximnasio, polideportivo, pistas de tenis, etc.
 Salas de estudo.
 Bibliotecas.
 Salas de televisión.
 Aulas multimedia.
 Salón de actos.
 Sistema WIFI en todas as zonas do recinto.

Ademais, os centros residenciais docentes contan con amplos espazos, 
zonas de xardín, terrazas e galerías, que fan deste centros lugares únicos.

Actividades

Ao longo de cada curso, nos centros residenciais docentes prográmanse 
distintas actividades segundo o interese do alumnado (orientación 
profesional, alimentación saudable, seguridade viaria, etc.), así como 
concursos de fotografía e literarios, campionatos de tenis de mesa, de 
fútbol e outros, co fin de estimular e motivar o uso axeitado do tempo 
libre e de lecer.

Quen pode solicitar praza nos centros residenciais docentes, e en que 
prazo?

Cada ano, no mes de maio, publícase no Diario Oficial de Galicia unha 
orde pola que se convocan bolsas e axudas para solicitar praza nestes 
centros.

Para solicitar praza será necesario cumprir os requisitos que marca a 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Máis información

 http://www.edu.xunta.es
 Departamentos de orientación dos centros educativos de Galicia.
 Nos centros residencias docentes

– CRD da Coruña.
Salvador Allende, 13.
15174  Culleredo.
Tel.: 981 667 836 / 981 667 831
http://centros.edu.xunta.es/credocoruna

– CRD de Vigo.
Avda. de Madrid, s/n.
36214  Vigo.
Tel.: 986 262 500
http://centros.edu.xunta.es/credovigo

– CRD de Ourense.
Avda. da Universidade, s/n.
32005  Ourense.
Tel.: 988 226 304 / 988 226 300
http://centros.edu.xunta.es/credoourense


