
PREINSCRICIÓN

A preinscrición realizarase obrigatoriamente on-line segundo as instrución do Anexo III da 

Circular 3/2012.

Alumnado que ten que realizar a preinscrición:

•  Alumnado que se quere matricular en 1º curso de básico de calquera idioma.

•  Alumnado procedente das probas de clasificación.

•  Alumnado de acceso directo por titulación ou certificación académica.

•  Alumnado que se incorpora á ensinanza presencial tras superar as probas 

específicas de certificación polo réxime libre.

•  Alumnado procedente de traslado de expediente.

•  Antigos alumnos que non estivesen matriculados polo réxime oficial no 

curso anterior.

• Alumnado oficial do curso 2011-2012 con renuncia ou anulación de matrícula.

Prazos

• Para 1º de nivel básico, de 27 de xuño a 12 de xullo.

• Para o resto dos cursos, de 27 de xuño a 12 de setembro.

Como preinscribirse

• Por cada idioma haberá unha única preinscrición con catro preferencias priorizadas 

de grupos; e só se poderá solicitar praza nun máximo de dous idiomas.

• A solicitude realizada pode ser consultada, modificada e incluso eliminada en 

calquera momento sempre que o proceso non estea pechado segundo os prazos 

establecidos.
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• No caso de que o número de solicitudes supere o da oferta de prazas, estas 

adxudicaranse utilizando como referencia as letras “EO” do primeiro apelido, 

continuando na terceira letra pola orde alfabética, a partir do cal o programa 

informático adxudicará as prazas vacantes ao alumnado preinscrito, de acordo coas 

preferencias que figuren na data de peche da inscrición. 

Ligazón para a preinscrición:

https://www.eoidigital.com/preinsxunta

Consulta de admitidos :

▪ TODAS AS LINGUAS: Para 1º de nivel básico ................. 13 de xullo, ás 23 h. 

▪ TODAS AS LINGUAS EXCEPTO INGLÉS: Para os cursos distintos de 1º de básico, 

así como a adxudicación das prazas de 1º de básico que quedasen libres despois da 

adxudicación de xullo  ........................................................ 13 de setembro, ás 23 h.

• SÓ INGLÉS: Para os cursos distintos de 1º de básico, así como a adxudicación das 

prazas de 1º de básico que quedasen libres despois da adxudicación de xullo

............................................................................................. 18 de setembro, ás 23 h.

Para poder consultar se está admitido na adxudicación das prazas, cada alumno deberá 

accedar á ligazón de preinscrición coas mesmas claves empregadas para realizar a reserva 

de praza. 
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