Inscripció per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels idiomes
impartits en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana
http://eoi.gva.es/va/convocatoria-proves-certificacio

Per a tramitar la sol·licitud, heu de triar l’opció “tramitar telemàticament”.

1

Si no acabeu la sol·licitud en aquesta sessió, us proporcionarem una clau d'accés perquè pugueu continuar
amb la tramitació en un altre moment.
Recordeu que, si no accediu al tràmit durant 12 dies, s'esborrarà del vostre sistema.
Per a guardar la clau en el seu ordinador premeu el botó «Guarda clau i continua» i en la finestra que
apareixerà a continuació seleccioneu l'opció de guardar. Se’n generarà un fitxer denominat Clau_data_html
que contindrà un enllaç per a accedir a la sol·licitud.
Si voleu cancel·lar la tramitació i eliminar la sol·licitud, heu de prémer el botó Cancel·la sol·licitud.

1. HEU DE SABER
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2. EMPLENAR

Una vegada introduït el NIF/NIE i el NIA l’assistent reconeixerà l’alumne/a i carregarà automàticament totes
les seues dades. Només haurà de triar la «prova certificació» a què es vol presentar.

Al mateix temps que estem omplint el formulari, l'assistent consulta en temps real les places existents en
cada nivell, idioma i escola.
L’assistent ofereix únicament les places existents en el moment de la nostra inscripció.
Una vegada completat aquest formulari, l'assistent ens reservarà una plaça per a la prova. A continuació
adjuntarem la documentació que corresponga, i realitzarem el pagament de taxes si és necessari.
Aquesta plaça es confirmarà una vegada finalitzat tot el tràmit telemàtic.
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3. DOCUMENTAR
A) L'assistent detecta que l'usuari no ha d'aportar cap documentació acreditativa

B) L'assistent detecta que l'usuari sí que ha d'aportar documentació acreditativa

Es recomana tindre tota la documentació preparada per a adjuntar, per a evitar així problemes de caducitat
de la sessió.
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4. VALIDAR

En aquesta pantalla se’ns mostra i se’ns permet revisar tot el que hem presentat en la nostra inscripció
abans d'enviar i presentar. Compte, si modifiquem la nostra "inscripció" en arribar a aquest pas, el sistema
tornarà a consultar si queden places disponibles, i correm el risc de perdre la plaça assignada en la nostra
primera inscripció.

Una vegada validada ja no podrem modificar res. Es passarà llavors a l'última pestanya, d’impressió.
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5. IMPRIMIR

Malgrat que hi diu que "aquesta impressió no és justificant de registre", hem d'estar tranquils perquè la
nostra inscripció s'ha enviat correctament i amb aquest justificant podríem demostrar-ho a la nostra escola.

Conclou així el procés d'inscripció.
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