MATRÍCULA NAS PROBAS LIBRES
COMO MATRICULARSE
PARA A2 E B1, MATRÍCULA DIRECTA DO 9 DE NOVEMBRO ó 14 de
DECEMBRO
PARA B2 E C1 PREINSCRICIÓN DO 9 ó 26 DE NOVEMBRO, SORTEO
O 30 DE NOVEMBRO E MATRÍCULA DO 2 DE DECEMBRO Ó 14 DE
DECEMBRO.
TODOS OS TRÁMITES FANSE EN https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

PREINSCRICIÓN NAS PROBAS
A
preinscrición
realizarase
en
https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

liña,

dende

o

enderezo

seguinte:

O prazo de preinscrición para o alumnado libre será do 9 ao 26 de novembro de 2021, ambos
incluídos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 26
de novembro.
Realizarase unha solicitude para cada idioma e nivel no que desexe matricularse.
Para os niveis B2 e C1 de alemán, francés, galego, inglés, italiano e portugués o alumnado
deberá seleccionar todos os centros en que se van administrar as probas, de acordo coa súa
orde de preferencia. Para o resto dos idiomas e niveis seleccionarase unicamente a escola onde
se queira realizar a proba.
A obtención do número para a adxudicación das prazas realizarase en acto público, o día 30 de
novembro, ás 12.00 horas, na EOI de Pontevedra (rúa Celso Emilio Ferreiro, s/n, Pontevedra).
O día 1 de decembro, o alumnado poderá consultar na aplicación web a escola onde foi
admitido.

MATRÍCULA NAS PROBAS
A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice a través da aplicación
web. Para formalizar a matrícula será necesaria a presentación da seguinte documentación
subíndoa a aplicación https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre




impreso de matrícula xerado pola aplicación web
resgardo do aboamento dos prezos públicos VEXA AQUÍ COMO PAGAR
Unha fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte.





Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2022, un certificado
no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria
obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado,
consonte o modelo do ANEXO I.
alumnado que precise condicións especiais para a realización das probas debido a algún
tipo de discapacidade física ou sensorial, deberá xustificalo mediante a documentación
acreditativa e, se solicita adaptacións, deberá cubrir o ANEXO II

REQUISITOS DE ACCESO










Poderanse matricular nas probas de certificación do idioma que cursaran como primeira
lingua estranxeira na educación secundaria obrigatoria aquelas persoas que teñan
dezaseis anos cumpridos ou que os cumpran antes do 31 de decembro de 2022.
Poderanse matricular nas probas de certificación dos idiomas que non cursaran como
primeira lingua estranxeira na educación secundaria obrigatoria aquelas persoas que
teñan catorce anos cumpridos ou que os cumpran antes do 31 de decembro de 2022.
alumnado libre poderá matricularse nos niveis básico A2, intermedio B1, intermedio B2
e avanzado C1 das probas de certificación, previo pagamento dos prezos públicos
correspondentes, sen que sexa requisito obter o certificado do nivel ou niveis
anterior(es).
alumnado que xa realizou estudos nunha escola oficial de idiomas en cursos anteriores
e desexe matricularse polo réxime libre noutra escola en 2021/22, deberá indicar esta
circunstancia coa súa solicitude de matrícula para que a escola onde se matricula como
alumno/ a libre solicite o traslado de expediente á escola de orixe.
alumnado non poderá estar matriculado no mesmo idioma e curso no mesmo ano
académico por ensino oficial e libre simultaneamente.

