
 

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA. CURS 2020-2021 
 

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s’estableix el 

calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2020-2021 en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana. 

 

Per poder matricular-se, TOT L’ALUMNAT (alumnat matriculat en el curs 2019-2020, sol·licitants 

de nou ingrés i alumnat PIALP) ha de TRAMITAR una sol·licitud d’admissió 

TELEMÀTICAMENT.  

Es triaran preferències horàries i d’escola, ordenades per prioritat. Posteriorment, rebreu un correu de 

Conselleria amb el resultat de l’admissió. Si teniu plaça, accediu a l’enllaç per pagar la taxa, 

(L’alumnat de nou ingrés que no haja estat mai matriculat abans en una escola oficial d’idiomes 

ha d’abonar la taxa d’obertura d’expedient). 

L’assistent telemàtic és http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula, i estarà disponible en els 

períodes d'admissió indicats a continuació (el mateix per totes les Escoles Oficials d’Idiomes de la 

Comunitat Valenciana). 

 PRIMER PERÍODE D’ADMISSIÓ: 

        · Sol·licitud d’admissió telemàtica: del 3 fins el 14 de juliol 

        · Adjudicació de vacants i descàrrega de la taxa: 17 de juliol (s’informarà per email) 

        · Lliurament de documentació: del 20 de juliol fins el 9 de setembre 

 

Accés per Prova de Nivell: Preinscripció telemàtica  de l’11 fins al 16 de juny 

Accés Alumnat PIALP: Inscripció en OVIDOC de l’11 fins al 22 de juny 

  

 SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ: 

      · Sol·licitud d’admissió telemàtica: del 15 fins el 17 de setembre 

      · Adjudicació de vacants i descàrrega de la taxa: 22 de setembre (s’informarà per email) 

       ·Lliurament de documentació: del 23 de setembre fins el 2 d’octubre 
 

Accés per Prova de Nivell: Preinscripció telemàtica  de l’1 fins al 6 de setembre 
 

 

En la pàgina web de l’EOI de Xàtiva teniu   

tota la informació completa amb els links:  

 Per a qualsevol consulta: 

 Telèfon: 962249345 

 Mail: 46028661.secret@gva.es 

 Web: https://portal.edu.gva.es/eoixativa/ 
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