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Admissió i Matrícula:
Admissió als cursos presencials 
curriculars
Tant l'alumnat matriculat en el curs 2018-2019 com els sol·licitants de 
nou ingrés que vulguen matricular-se en els cursos presencials 
curriculars han de tramitar telemàticament la sol·licitud d'admissió 
que estarà accessible des de la pàgina web: 
http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula.

A l'hora de realitzar la sol·licitud d'admissió en un determinat nivell és 
fonamental assegurar-se que es compleixen els requisits d'accés al 
nivell en qüestió. Els interessat, per tant, no han de sol·licitar el nivell al 
qual desitgen accedir sinó al qual poden accedir. Si es desitja accedir a 
un nivell per al qual no s'està en possessió de la titulació requerida, 
caldrà sol·licitar la realització d'una prova de nivell.

Convocatòria ordinària
Des de les 9 hores del dia 12 de juny fins a les 23.59 del dia 27 de juny 
de 2019.



Des de les 9 hores del dia 12 de juny fins a les 23.59 del dia 27 de juny 
de 2019

El resultat de l'adjudicació de vacants estarà disponible en l'assistent 
telemàtic d'admissió el dia 15 de juliol de 2019. S'enviarà un correu 
electrònic a cada participant indicant que aquests resultats ja estan 
disponibles.

Des del 16 de juliol fins al 6 de setembre, els candidats que hagen 
obtingut plaça formalitzaran la matrícula presentant la documentació 
requerida. En el cas de no formalitzar la matrícula en el període indicat, 
es considerarà que s'ha renunciat a la plaça i, per tant, es perdrà la 
reserva de la plaça assignada.

Convocatòria extraordinària 
Des de les 9 hores del dia 16 de setembre fins a les 23.59 del dia 19 de 
setembre de 2019

El resultat de l'adjudicació de vacants del període de setembre estarà 
disponible en l'assistent telemàtic d'admissió el dia 24 de setembre de 
2019.

Durant el període del 25 al 30 de setembre de 2019 els candidats que 
hagen obtingut plaça formalitzaran la matrícula presentant la 
documentació requerida.

Vacants
Una vegada finalitzat el procés telemàtic d'admissió i matrícula, si 
encara queden places escolars vacants, es gestionarà la matrícula 
presencialment a les escoles.
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Prova de nivell
Els interessats que tinguen coneixements previs d'un idioma, però que 
no disposen de cap dels certificats reconeguts en la Resolució, podran 
preinscriure's en la prova de nivell des del 12 de juny fins al 8 de 
setembre de 2019 a través de la web:
http://www.eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula.

Per a formalitzar la matrícula en la prova de nivell, caldrà entregar en la 
EOI Paterna la corresponent taxa pagada del 9 a l'11 de setembre. No 
realitzes cap pagament de taxes abans del 9 de setembre!



Les proves de nivell tindran lloc en les següents dates:
   Valencià: 12 de setembre al matí
   Anglés: 12 de setembre a la vesprada
   Francés, alemany i italià: 13 de setembre al matí

Els resultats de totes les proves de nivell es publicaran el 13 de setembre 
a la vesprada.

Els aspirants a fer la prova de nivell sol·licitaran l'admissió i matrícula a 
través de l'assistent telemàtic en el període del 16 al 19 de setembre i 
optaran a qualsevol de les places vacants publicades el dia 16 de 
setembre per a aquest període d'admissió.

El fet de presentar-se a la prova de nivell no garanteix cap plaça escolar 
al sol·licitant.

Sol·licitud de participació en els cursos 
del PIALP

Matriculació en l'oferta formativa 
complementària

El professorat interessat a accedir per primera vegada a les places 
disponibles d'anglés i valencià de les escoles oficials d'idiomes dins de 
les accions formatives del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al 
professorat (PIALP) haurà de completar una sol·licitud telemàtica 
mitjançant la plataforma OVIDOC (http://ovidoc.edu.gva.es) des de les 9 
hores del 9 de maig fins a les 23.59 del 23 de maig de 2019.

Els sol·licitants admesos en el PIALP rebran un correu electrònic abans 
del dia 12 de juny de 2019 i hauran de realitzar una sol·licitud d'admissió 
a través de l'assistent telemàtic del 12 al 27 de juny.

L'alumnat dels cursos PIALP presencials durant el curs acadèmic 
2018-2019 ha de realitzar sol·licitud d'admissió per al curs 2019-2020 a 
través de l'assistent telemàtic sense fer la sol·licitud prèviament en la 
plataforma OVIDOC

El professorat interessat a accedir per primera vegada a les places 
disponibles d'anglés i valencià de les escoles oficials d'idiomes dins de 
les accions formatives del Pla integral d'aprenentatge de llengües per al 
professorat (PIALP) haurà de completar una sol·licitud telemàtica 
mitjançant la plataforma OVIDOC (http://ovidoc.edu.gva.es) des de les 9 
hores del 9 de maig fins a les 23.59 del 23 de maig de 2019.

3



4

Els sol·licitants admesos en el PIALP rebran un correu electrònic abans 
del dia 12 de juny de 2019 i hauran de realitzar una sol·licitud d'admissió 
a través de l'assistent telemàtic del 12 al 27 de juny.

L'alumnat dels cursos PIALP presencials durant el curs acadèmic 
2018-2019 ha de realitzar sol·licitud d'admissió per al curs 2019-2020 a 
través de l'assistent telemàtic sense fer la sol·licitud prèviament en la 
plataforma OVIDOC


