Centro E.P.A. “Eduardo Pondal”
r/ Educación nº3 ✦ 15011- A Coruña
Correo-e: epa.eduardo.pondal@edu.xunta.es
Tlf. : 881960901 Fax : 881960902

PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA PARA MAIORES DE
DEZAOITO ANOS
- 2017 [ DOG 9 febreiro 2017 ]

Convocatoria

Prazos de
matrícula

XUÑO

13 ao 24 de
marzo

Exames
Data
2 de xuño

Lugares
A determinar

Lugar de matrícula: secretaría do EPA Eduardo Pondal

REQUISITOS DOS ASPIRANTES

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria
establecidas no artigo 7, número 5 da Orde de 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)

4. Non estaren nin teren estado matriculados no curso 2016/2017 nas ensinanzas de educación
secundaria ordinaria ou nas de formación profesional básica.

5. O Alumnado matriculado durante o curso 2016/2017 na educación secundaria para persoas adultas
poderá inscribirse nas probas se previamente solicita a baixa do segundo cuadrimestre e/ou a renuncia
á avaliación extraordinaria do 1º cuadrimestre
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
• Solicitude de matrícula.
• Fotocopia do DNI, NIE, Pasaporte...
• Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores
convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados, de acordo coas
especificacións establecidas nos números 2,3,e 4 da epígrafe décimo primeira da resolución.
• Acreditación de prodecer doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro, no caso de solicitar a
exención de lingua galega.
• No caso de solicitar adaptación para as probas, certificación do ditame de discapacidade, cando esta
fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou se denegue expresamente a
consulta.
HORARIO DAS PROBAS

(Iníciase o chamamento entre as 8,30 e as 9:00 horas e os aspirantes
deberán identificarse debidamente mediante DNI, pasaporte ou
documento equivalente)
MAÑÁ

Ámbito cientifíco-tecnolóxico
9:30 ás 12:00 h.
Ámbito social
12:15 ás13:15 h.
Ámbito comunicación

TARDE

16:00 ás 19:00 h.

