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RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE 

APERTURA DUN PRAZO EXTRAORDINARIO DE INSCRICIÓN PARA PROBAS DE CERTIFICACIÓN NAS EOI  DE 

GALICIA.

De acordo co establecido no artigo 9 do Real Decreto 537/2020, do 22 de maio, polo que se  

prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo  

que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada  

polo COVID-19 e tendo en conta o disposto nas instrucións cuarta e sétima das Intrucións da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 

adoptan medidas para a finalización do curso 2019-2020 nas escolas oficiais de idiomas de 

Galicia, reanudouse o prazo de matrícula nas probas de certificación das EOI o día 1 de 

xuño. 

Tras recibir numerosas solicitudes de persoas que non puideron formalizar a súa matrícula  

nas probas libres das escolas oficiais  de idiomas no prazo establecido,  e  co fin  de non  

causarlle prexuizo os/as aspirantes a realizar as probas de certificación das EOI,

Esta dirección xeral RESOLVE:

Ampliar  o  prazo  de  matrícula  establecido  para  as  probas  libres  nas  escolas  oficiais  de 

idiomas  de  Galicia  ata  o  día 17  de  xuño  de  2020.  A  aplicación  web  de  matrícula 

permanecerá aberta ata as 14.00 h do mediodía do 17 de xuño.

A matrícula  realizarase  de  acordo  co  establecido  na  Circular  1/2020.  A presentación  da 

documentación  necesaria  para  a  formalización  da  matrícula  na  secretaría  farase 

telematicamente, de acordo co procedemento que estableza cada escola.

Santiago de Compostela

O director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Manuel Corredoira López

ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS DE GALICIA
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=9UTMiTra00
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