
MATRÍCULA

A matrícula deberá ser feita on-line, de acordo coas instrucións que figuran no Anexo IV. O 

alumnado oficial matriculado durante o curso 2011-2012 deberá matricularse sen necesidade 

de facer preinscrición.

Prazos de matrícula

• Ordinaria

• Alumnado oficial  e alumnado de That's English “apto” na convocatoria de xuño de 

2012 ......................................................... de 27 de xuño a 13 de xullo

• Alumnado de novo acceso preinscrito nos cursos de 1º básico que obtivese praza na 

adxudicación de 13 de xullo ...................  de 16 a 27 de xullo

• Extraordinaria

• TODAS AS LINGUAS EXCEPTO INGLÉS:  Alumnado oficial e alumnado de That's 

English coa cualificación de “apto”, “non apto” ou “non presentado” na convocatoria 

extraordinaria de setembro e aquel alumnado apto na convocatoria de xuño de 2012 

non matriculado no período de matrícula ordinaria ... de 6  a  13  de  setembro,  ás 

14.00 h.

• SÓ INGLÉS:  Alumnado oficiail  e alumnado de That's  English coa cualificación de 

“apto”, “non apto” ou “non presentado” na convocatoria extraordinaria de setembro e 

aquel alumnado apto na convocatoria de xuño de 2012 non matriculado no período de 

matrícula ordinaria.......... de 6 a 18 de setembro, ás 14.00 h. 

• TODAS AS LINGUAS EXCEPTO INGLÉS:  Alumnado de novo acceso que obtivese 

praza na adxudicación de 13 de setembro, así como as adxudicacións das prazas de 

1º básico que quedaran libres trala adxudicación de xullo... de 14 a 21 de setembro.
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http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/system/files/instrucions_matricula_anexoIV.pdf


• SÓ INGLÉS: Alumnado de novo acceso que obtivese praza na adxudicación de 18 de 

setembro, así como as adxudicacións das prazas de 1º de básico que quedasen libres 

trala adxudicación de xullo.......... de 19 a 26 de setembro.

ALUMNADO  THAT'S  ENGLISH,  IMPORTANTE!:  Este  alumnado  debe  pasar  antes  de 

matricularse pola secretaría do centro, para poder cargar os seus datos no programa de 

matrícula.

• Procedemento.

On-line a través da seguinte ligazón:

https://www.informaticacentros.com/xunta/ 

Esta matrícula permite reservar praza no grupo de elección do alumno e en función das 

vacantes existentes.

IMPORTANTE: 

1. A posta en marcha do(s)  grupo(s) en que as alumnas e alumnos se matricularon 

depende do número total de inscritos que o xustifique. (v. Circular 3/2012, alínea 8.2).

2. Cabe a posibilidade de as probas de avaliación das convocatorias de febreiro, xuño e 

setembro seren realizadas en días e horas diferentes das do horario ordinario do curso en 

que as alumnas e alumnos se matricularon.

Documentación aos efectos de formalización de matrícula:

• 2 copias da reserva de matrícula realizada en Internet.

• Xustificante de pagamento xunto cos certificados de exención ou redución, se é o 

caso. Para tal, consulte as instrucións para realizar o pagamento e as taxas públicas.

• Alumnos  menores:  deberán  presentar  debidamente  cumprimentado  o  seguinte 

documento.

• Alumnos  menores  de  16  anos a  31  de  decembro  de  2012:  deberán  presentar 

debidamente cumprimentado o seguinte documento.
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http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/system/files/certificado_lingua_estranxeira.PDF
http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/system/files/Menores+-+Datos+contacto+pais.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/system/files/Informacion+taxas.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/system/files/instrucions_pagamento_taxas.pdf
https://www.informaticacentros.com/xunta/


• Alumnado  discapacitado inscrito  nos  niveis  de  certificación:  documentación 

acreditativa e cubrir o formulario seguinte.  

• O  alumnado de novo acceso deberá presentar,  ademais do anterior,  a  seguinte 

documentación:

- Fotocopia do DNI ou NIE (no caso de estranxeiros).

-  Acceso directo ou por proba de clasificación:  os  títulos ou certificados que 

acrediten os accesos a cursos distintos a 1º Básico.

• Alumnado  procedente  doutra  Escola  de  Idiomas:  certificado  dos  estudos 

realizados na mesma.
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http://www.edu.xunta.es/centros/eoipontevedra/system/files/anexoIX_discapacitados.pdf

