Colexio Compañía de María • Santiago de Compostela
ORDE DA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

13 de xuño de 2022
Dende o centro Compañía de María de Santiago decidimos ofertar aos alumnos de ESO e
Bacharelato, a pais de alumnos e a persoas alleas ao centro a posibilidade de obter o título
dos niveis A2, B1 e B2 do Marco Común Europeo de Referencia que é expedido pola
prestixiosa organización Oxford University Press. Esta proba realizase online polo que os
candidatos farán o exame directamente nos ordenadores do centro.
A convocatoria para obter o título está fixada para o luns, día 27 de xuño de 2022, nas
dependencias do colexio, na sala de informática, ás 10:00 e ás 16:00 hrs. Os candidatos
deben acudir co seu DNI á proba co obxecto de identificarse.
O prezo da matrícula é de 99 € para alumnos do colexio e 120 € Xeral, para pais de
alumnos e para as persoas alleas ao centro, que deberán ser ingresados antes do día 17
de xuño de 2022 na conta seguinte:
ES84 2100 6040 6902 00064547
NOTA IMPORTANTE: Non se esquezan de especificar o concepto: Nome e apelidos do
candidato/a. Matrícula exame oficial e nivel.
Un cordial saúdo.
Dirección do Centro

Nº ENTRADA: _______
CONVOCATORIA DE EXAME DE OXFORD
NOME:____________________ APELIDOS: ____________________________________
DATA DE NACEMENTO: ___________________________DNI _____________________
TELÉFONO _____________________ EMAIL___________________________________
É ALUMNO/A DO CENTRO:
NIVEL AO QUE ASPIRA:

NON /
A2 /

SI (nivel educativo) ____ ESO / ____ BAC
B1 /

B2

SINATURA ___________________________________
(NO CASO DE SER MENOR DE IDADE, A SINATURA SERÁ DO SEU/ SEUS TITORES LEGAIS)

(entregar na secretaría do Colexio Compañía de María)
NOTA: De conformidade cos art. 13 e 14 do Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, informámoslles que poden exercer o seu dereito de acceso,

rectificación, supresión e oposición enviando un correo electrónico a: secretaria@ciamariasantiago.org , axuntando unha fotocopia do DNI para a súa
correcta identificación.
Lembrámoslles que poden presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se consideran que foron vulnerados os seus dereitos.

Rúa Ensinanza, 3.- 15703 Santiago de Compostela.-Telf. 981587500 .- secretaria@ciamariasantiago.org

