Organización das ensinanzas de idiomas dunha EOI
• Nivel Básico
Básico 1
Básico 2 ---> Certificación do nivel A2
• Nivel Intermedio
Intermedio 1
Intermedio 2 ---> Certificación do nivel B1
• Nivel Avanzado
Avanzado 1
Avanzado 2 ---> Certificación do nivel B2
• Nivel C1 ------> Certificación do nivel C1

Acceso ao nivel Intermedio 1

Preinscrición e matrícula
Curso 2017-18
Sección Melide

OFERTA CURSO 2017-18
Niveis

Horario

Días da semana

• Básico 1
• Intermedio 1
• Intermedio 1

• 16:30 - 18:00
• 18:00 - 19:30
• 19:30 - 21:00

Lu-Me-Xo
Lu-Me-Xo
Lu-Me-Xo

Requerimentos de entrada:
• Ter 16 anos ou cumplilos antes do fin de 2017.
• Excepcionalmente pódense matricular as persoas de 14 anos
que NON estudaran inglés como primeira lingua estranxeira na
ESO.
Datas de preinscrición e matrícula
PREINSCRICIÓN
Básico 1
17 de xullo ao 14
Intermedio1 de setembro

ADXUDICACIÓN
16 de setembro

MATRÍCULA
16 ao 21 de setembro

Toda a información en www.eoicoruna.org / Consultas: eoi.corunha@edu.xunta.es

IMPORTANTE: Se non se paga ou non se valida a matrícula na EOI
nas datas e prazos indicados ANULARASE a matrícula e perderase
a praza e o importe das taxas.

Preinscrición Sección Melide 2017-18

Matrícula Sección Melide 2017-18
Documentación necesaria para formalizar a matrícula

1. Preinscribirse e esperar a asignación de praza. Para preinscribirse debe acceder a https://www.eoidigital.com/preinsxunta
e seguir as instruccións. É importante recordar o contrasinal de
acceso e cubrir todos os datos solicitados.
2. Comprobar se se lle adxudicou unha praza accedendo de novo á
aplicación de presinscrición.
3. Unha vez admitido, reservar a súa praza desde a mesma aplicación, imprimir o impreso por duplicado e pagar as taxas correspondentes.
4. Formalizar a súa matrícula no prazo establecido presentando a
documentación na secretaría do centro.
A matrícula non será efectiva ata que non complete este paso.

•

Resgardo da reserva de praza que emite a aplicación en-liña
(emita 2 copias automaticamente).
Comprobante bancario ou en-liña do pago das taxas, debidamente cumprimentado.
Orixinal e copia do xustificante do dereito á exención de taxas,
de ser o caso.
Orixinal e copia do xustificante de acceso directo por titulación,
de ser o caso.
Certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira
cursada na ESO, no caso de ser menor de 16. *
Documento informativo cuberto e asinado. *
Documento para os menores de idade. Ten que vir cuberto e
asinado.*
Documento de adaptación. No caso de necesitar algunha adaptación para facer algún examen deberá solicitalo no momento
da matrícula utilizando o impreso facilitado, acompañado do
certificado de minusvalía ou certificado médico*.

•
•
•
•
•
•

TAXAS
ALUMNADO ANTIGUO
Tipo de alumnado
Ordinario
Familia numerosa xeral
Familia numerosa especial
Minusvalías, outros...
Funcionarios docentes
ALUMNADO NOVO
Ordinario
Familia numerosa xeral
Familia numerosa especial
Minusvalías, outros...
Funcionarios docentes

Todo o alumnado deberá presentar no prazo indicado:

Taxas
105
52,5
0
0
13
127
63,5
0
0
35

•

O alumnado que se matricula por 1ª vez na EOI da Coruña, deberá
ademáis presentar:
•
•
•
•

Sobre de expediente, debidamente cumprimentado (recóllese
no IES)
Orixinal e copia do DNI/NIE
2 fotos carné
Carné da escola debidamente cumprimentado
* Documentos dispoñibles na web da EOI e na conserxería

