
Matrícula libre 
2022-2023

Probas de certificación 
 A2, B1, B2 e C1

Esta presentación contén información resumida. 
Consulte a información completa e a norma reguladora mais abaixo nesta mesma páxina.



Prematrícula: do 2 ao 18 de novembro (ás 12h)

Adxudicación: consultar o 23 de novembro

Formalización: ata o 30 de novembro

Datas clave da matrícula libre

 A matrícula non será válida se non se formaliza en prazo

Os exames serán en febreiro de 2023



Restricións

hai que ter 16 anos cumpridos no ano natural (excepcionalmente, 14 ou
15 anos para unha lingua diferente á 1ª lingua estranxeira na ESO)

Idade

alumnado antigo: non é posible obter o certificado dun nivel
equivalente a outro xa cursado nun anterior plan de estudos de EOI
alumnado actual: non é posible estr matriculado no mesmo idioma e
curso pola modalidade libre e oficial simultaneamente

Estudos duplicados

na modalidade libre só está establecida unha convocatoria por ano
académico, que terá lugar en febreiro. Consulte o calendario de exames

Convocatorias

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoidesantiago/system/files/PROBAS%20LIBRES%2022_23.pdf


As probas nas EOI de Galicia
Non se ofrecen todos os idiomas e niveis en todas as EOI de Galicia:

As probas de Básico-A2 e Intermedio-B1 administraranse para todos os idiomas nas
sedes das EOI onde estean implantados estes niveis.
As probas de Intermedio-B2 e Avanzado-C1 adminstraranse en todas as EOI de Galicia.

Alemán: A Coruña e Ourense
Francés: A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra
Español como lingua estranxeira: Vigo
Galego: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e
Vilagarcía de Arousa
Italiano: Vigo e Ferrol
Portugués: Santiago de Compostela, Lugo e Pontevedra

As demais probas de Intermedio-B2 e Avanzado-C1 administraranse como segue:



Procedemento

Faga o pagamento (como proceder ao pago das taxas).
Reúna a documentación (copia DNI/NIE, xustificante de pagamento, xustificante de
exenció de taxas [de ser o caso], certificado de  ver abaixo).
Antes do día 30 de novembro ás 23:59 h. pique no botón "Formalizar matrícula" da
aplicación e suba toda a documentación. 

1 Prematrícula e adxudicación 
Acceda á aplicación de matrícula e prematrículese dos idiomas e niveis que lle
interesen entre o 2 e o 18 de novembro (ás 12h).

2 Formalización
Unha vez adxudicada a praza, terá que formalizar a matrícula. A matrícula non terá
validez ata que non se complete este paso.

NON É PRECISO ACUDIR AO CENTRO.

Debe seleccionar todos os centros nos que se van administrar as probas, de
acordo coa súa orde de preferencia. A adxudicación farase por sorteo público.
O día 23 de novembro poderá comprobar se a aplicación lle adxudicou praza
de matrícula libre. Non faga ningún pagamento nin formalice a matrícula ata
non estar seguro de que a praza adxudicada lle convén. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoidesantiago/taxas
https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre/alumnos/index.php
https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre/alumnos/index.php

