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4 SEMANAS DE DURACIÓN

ALUMNADO DE 4º DE ESO  

E 1ºº DE BACHARELATO
INGLÉS EN IRLANDA / REINO UNIDO (45)  

PORTUGUÉS EN PORTUGAL (15)

FRANCÉS EN FRANCIA (15)  

ALEMÁN EN ALEMAÑA / AUSTRIA (5)

REUNIÓN INFORMATIVA PARA O ALUMNADO  
INTERESADO E AS SÚAS FAMILIAS:  
6 ABRIL, ÁS 19:00H NO CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DOS MALLOS 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE: DO 10 AO 28 DE ABRIL DE 2017.



O programa educativo “IDIOMAS DO MUNDO” 
ofrece a oportunidade ao alumnado de 4º 
da ESO e 1º de Bacharelato, de realizar unha 
actividade de inmersión lingüística no verán de 
2017, en inglés, portugués, francés ou alemán, 
co obxectivo de mellorar a competencia 
nalgunha das linguas europeas máis faladas no 
mundo e poder acreditar de xeito oficial o nivel 
acadado consonte o Marco Común Europeo de 
Referencia para as Linguas (MCERL).  
O programa, ademais, permitirá ao alumnado 
a súa participación nunha acción intercultural 
aumentando a conciencia e comprensión 
doutras culturas e países e a educación dos 
participantes no respecto á diversidade e á 
igualdade, ao tempo que lles permita avanzar  
o seu desenvolvemento persoal.

PERÍODO DE REALIZACIÓN 
4 semanas de duración durante o verán  
de 2017 (de preferencia o mes de xullo)

TIPO DE BOLSAS 
Bolsa total. Serán beneficiarios/as de bolsa total 
os/as participantes seleccionados/as que non 
superen os 9.000,00€ anuais de renda per cápita. 
Bolsa parcial. Serán beneficiarios/as de bolsa 
parcial os/as participantes seleccionados/as 
que superen os 9.000,00€ anuais de renda per 
cápita. As familias das persoas beneficiarias 
desta bolsa terán que facer unha achega 
variable en función da súa renda.

REQUISITOS  
• Residir no Concello da Coruña xunto co seu  
pai e/ou nai ou representante legal, dende  
o 1 de setembro de 2016. Tamén serán aceptadas 
residencias posteriores a esa data e anteriores ao 
final do prazo de presentación de solicitudes nos 
casos en que se acredite traslado de domicilio 
e centro educativo motivado por cambio de 
localidade de residencia ao Concello da Coruña. 
• Estar matriculado e cursando 4º de ESO  
ou 1º de bacharelato. 
• Ter obtido no curso anterior, en 3º ou 4º da 
ESO, unha cualificación media de 6 ou máis 
puntos e non ter ningunha materia suspensa. 
• Ter obtido no curso anterior, en 3º ou 4º 
da ESO, unha cualificación de 6 ou máis 
puntos na materia de lingua/as estranxeira/s 
pola/s que se queira optar (inglés/portugués/

francés/alemán) e estar a cursala/s no curso 
2016/2017, agás en portugués, de non se 
estar a cursar esta materia, a cualificación  
a valorar será a correspondente á materia de 
lingua galega e literatura.

INSCRICIÓN 
• O alumnado que queira participar no 
programa deberá inscribirse en liña na web 
municipal www.edu.coruna.es a través da ficha 
específica. Unha vez feita a inscrición o sistema 
elabora un xustificante de confirmación que se 
debe de imprimir. Este xustificante ten un número 
de asignación que será o de referencia de cada 
expediente no proceso. 
• A ficha de solicitude, asinada polo/a 
participante e a persoa ou persoas que teñen a 
patria potestade ou tutela sobre o/a participante, 
e a documentación do expediente deberá 
presentarse nos rexistros municipais ou por 
calquera outro medio permitido pola Lei de 
Procedemento Administrativo.  
- Rexistro xeral do pazo de María Pita. Praza de María Pita, 1  

- Rexistro do Fórum Metropolitano. Rúa Rio Monelos, 1 

- Rexistro do Ágora. Lugar da Gramela, 17. 

- Rexistro do Centro Cívico Municipal de Mesoiro. 

   Rúa Os Ancares, 5. Luns a venres de 8.00 a 14.00 h 

• A documentación presentarase nun sobre 
pechado. No anverso do mesmo deberá constar 
o nome e apelidos do/a alumno/a solicitante e o 
seu enderezo. A instancia que acompañe o sobre 
coa documentación deberá de estar encabezada 
pola/o alumna/o solicitante e dirixirse ao Servizo 
Municipal de Educación.

A presentación da solicitudes implica a 
aceptación das bases da convocatoria.

MÁIS INFORMACIÓN 
Este documento ten carácter meramente 
informativo. As bases do programa poden 
consultarse na web www.edu.coruna.es  
SERVIZO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.  
Avenida da Mariña, 18 -3º. 15001 A Coruña 
Tel. 981 18 42 00 ext. 12038 e 12043 
educacion@coruna.es 
Notas: 1 Os destinos e a distribución das prazas están 

condicionados á oferta da empresa adxudicataria do contrato 

de xestión do programa. 

A realización do programa está supeditada á celebración por 

parte do Concello da Coruña dun contrato de prestación de 

servizos cunha empresa xestora do mesmo. 
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