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PROCÉS D'ADMISSIÓ A LES EOI 2021-2022 – PREGUNTES FREQÜENTS
Resolució de 24 de maig de 2021, 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 2021-2022 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
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A. Qüestions d'admissió i matrícula

1. Què és el procés d'admissió i matrícula a les EOI i quan es durà a terme?
És el procediment de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per sol·licitar plaça per estudiar durant
el curs 2021-2022 a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.
Com a novetat, per als cursos presencials curriculars, el procés constarà de tres parts:
I. Sol·licitud de plaça mitjançant un assistent telemàtic d'admissió:
- En fase ordinària del 11 al 28 de junio de 2021
- En fase extraordinària del 15 al 19 de setembre de 2021
II. Comunicació del resultat amb l'adjudicació de la plaça mitjançant un correu electrònic:
- En fase ordinària el 9 de juliol de 2021
- En fase extraordinària el 23 de setembre de 2021
III. Matrícula presencial: l'alumnat haurà de matricular-se a l'escola que li haja sigut adjudicada en les
condicions que aquesta establisca.
- En fase ordinària del 12 de juliol al 2 de setembre de 2021
- En fase extraordinària del 23 al 30 de setembre de 2021

Presentar abans la sol·licitud atorga preferència en l'adjudicació?
No. Totes les sol·licituds presentades fins a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds entren en concurrència.

2. Qui pot participar-hi?, qui ha de participar-hi?, qui no ha de participar-hi?
Amb caràcter general, els majors de setze anys o complits en l’any natural en què es comencen els
estudis. També els majors de catorze anys que desitgen cursar una llengua estrangera diferent de la
primera llengua estrangera que cursen en l’Educació Secundària Obligatòria.
- Procés ordinari: alumnat oficial i de nou ingrés.
- Procés extraordinari: alumnat oficial i de nou ingrés i qui no haja participat en el procés ordinari.
Qui ha de participar en el procés ordinari (procés ordinari del 11 al 28 de juny o procés
extraordinari del 15 al 19 de setembre)?
Tot l’alumnat, tant aquell que ja s’haja matriculat alguna vegada en una EOI com de nou ingrés,
que desitge sol·licitar plaça en cursos presencials ordinaris i/o intensius, incloent-ne l’alumnat
del PIALP presencial (tret de cursos complementaris).
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Qui no ha de participar en el procés telemàtic (procés ordinari del 11 al 28 de juny o procés
extraordinari del 15 al 19 de setembre)?
◦ L’alumnat del PIALP en línia.
◦ L’alumnat interessat en l’oferta formativa complementària (incloent-ne el PIALP en aquesta
situació).
◦ L’alumnat de 1er o 2n curs de That’s English! que vulga continuar en el programa That’s
English! o que hi accedisca per primera vegada.
◦ Les persones interessades en una de les places oferides dels nivells B1 i B2 d’anglés a
distància i que no haja sol·licitat plaça d’anglés en l’assistent telemàtic.
3. Què puc sol·licitar?
Podràs presentar, en una única sol·licitud telemàtica, fins a 50 combinacions en les quals estaran
indicats l'idioma, l'escola, la seua ubicació (si és la seu principal o la secció), el nivell, el curs i la franja
horària que més et convinga en un màxim de tres idiomes.
Consulta tota l'oferta formativa de les EOI de la Comunitat Valenciana.
En el document d'oferta formativa trobe formació a distància en anglés. Està disponible per a
qualsevol ciutadà/na?
Si, s’ofereix anglés a distància en algunes EOI en els nivells B1 i B2.

4. Segons el meu nivell actual d'estudis en idiomes, en quin curs m'he de matricular?
La duració dels nivells, pot variar segons l’idioma.
En el procés de sol·licitud de plaça (telemàtic i del 11 al 28 de juny), és fonamental sol·licitar una opció
d'horari per a la qual es complisquen els requisits d’accés.
Si he superat amb anterioritat un curs, però vull actualitzar els meus coneixements, puc
matricular-me de qualsevol curs anterior?
Si, es considera com un curs d'actualització de coneixements, però tenint en compte que si és
un curs conduent a la prova de certificació, en aquesta taxa no estarà inclós el pagament per la
prova de certificació i haurè d'abonar la taxa de la prova si vull accedir a aquest servei.

5. Si no he aprovat el curs, he de participar en l'assistent telemàtic?
Sí, preferentment en el primer període de l’11 al 28 de juny. En qualsevol cas, podràs participar també
en el segon període del 15 al 19 de setembre, tenint en compte que quedaran disponibles les places no
assignades en el primer període o les que queden lliures per no haver-se matriculat aquell alumnat a
qui se li va assignar.

6. On podré sol·licitar plaça?
L'assistent telemàtic t'oferirà la possibilitat d'estudiar idiomes en qualsevol de les EOI de la Comunitat
Valenciana. Hi ha 24 escoles en total, amb 24 seus i 50 seccions dependents de les seus.
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Cada escola disposa d'una seu principal a la qual s'han de dirigir les consultes sobre la seua oferta
formativa específica, presentar la documentació de matrícula, etc. Pots consultar la seua ubicació
prement aquest enllaç: Ubicació de les seus i seccions de les EOI en la Comunitat Valenciana. També
pots veure-les situades en el mapa de les seus principals.
No trobe la meua EOI en la guia de centres. Quin és el problema?
Potser estàs cursant estudis en una secció i no en la seu principal. Comprova la ubicació de la
teua escola i identifica si és seu o secció. Per exemple, la secció d'Alboraia depén de l'EOI
Benicalap (ja no de l'EOI València-Saïdia).
On hauré de presentar tota la documentació quan vaja a matricular-me?
En la seu principal de l'EOI en què haja resultat admés (a partir del 9 de juliol en el primer
període d'admissió i a partir del 23 de setembre en el segon període d'admissió).

7. Quins són els requisits acadèmics vàlids per a poder optar al nivell que sol·licite?
Quan s'accedeix per primera vegada a un idioma i no es pot acreditar cap nivell obtingut, qualsevol
persona pot accedir directament al nivell A2 de Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les
llengües.
En aquells idiomes en què el Nivell Bàsic A2 conste de dos cursos i es vulga accedir al segon curs o a un
nivell superior (B1, B2, C1 o C2) serà necessari acreditar el nivell o superar una prova de nivell.
Pots consultar, en funció del requisit presentat, a quin nivell pots optar.
Exemple:
A què em dona accés el meu títol de Batxillerat?
- En el cas d'haver cursat anglés com a primera llengua estrangera, tindràs accés al 1r curs de
B1 (1B1). També podràs optar al 2n curs d'A2 (2A2) si desitges obtindre la certificació d'A2.
- Si has cursat i superat l'assignatura de Valencià, tindràs accés al 1r curs de B2 de Valencià.
- Si has cursat el batxillerat en el PEV (Programa d'Ensenyament en Valencià) podràs accedir al
primer (i únic) curs de C1 de Valencià.

8. Quina documentació he de presentar una vegada estiga acceptat?
Quan presentes la teua sol·licitud telemàtica, l'assistent generarà un document en què es detallarà la
documentació que has d'aportar en el moment de formalitzar la matrícula.

9. No tinc clar quina és la taxa que em correspon pagar. Qui em pot ajudar?
Pots consultar l'import de les taxes en aquest document: Taxes de les EOI 2021.
A l’hora de seleccionar la taxa de repetidor es considerarà com tal a tot l’alumnat que no haja superat
el curs, al que haja renunciat a la matrícula I a l’alumnat amb pèrdua d’escolaritat.
Tant les causes de reducció com d'exempció estan detallades en l'article 14.2-6 i 14.2-2 respectivament
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de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes.
En cas de dubte, abans del pagament de les taxes, consulta a o contacta amb qualsevol de les EOI de la
Comunitat Valenciana.

10. Què és la Prova de Nivell?
És una prova que permet matricular-se en un curs superior quan no es disposa del requisit establit.
Tota la informació ampliada en l'apartat Preinscripció a la Prova de Nivell i l'apartat huité de la
Resolució).
Puc sol·licitar plaça en un nivell superior del qual he superat com a alumne oficial?
Sí, però hauràs de fer prèviament la Prova de Nivell.
Puc sol·licitar plaça en un nivell superior del qual puc acreditar?
Sí, fent la Prova de Nivell per a, a continuació, participar en el procés telemàtic d'admissió.

11. Qüestions sobre el PIALP
Què és el PIALP?
És el Pla Integral d'Aprenentatge de les Llengües per al Professorat (PIALP), que ofereix als docents en
actiu dels cossos d'infantil, primària, secundària i formació professional la possibilitat d'accedir a places
d'anglés i valencià fins al nivell C1 en els cursos presencials i en línia de les escoles oficials d'idiomes,
amb
exempció
del
pagament
de
matrícula.
Més
informació
en:
http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/pialp
He sigut alumne/a del PIALP presencial del curs 2020-2021 i vull cursar els meus estudis en
línia. He de participar en l'assistent telemàtic d'admissió?
No.
Soc alumne/a del PIALP de curs complementari durant el curs 2020-2021 i vull cursar els
meus estudis en línia. He de participar en l'assistent telemàtic?
No.
Soc alumne/a del PIALP de modalitat presencial curricular. He de participar en l'assistent
telemàtic?
Sí. En el mateix termini que la resta d'alumnat general.

B. Qüestions tècniques de l'assistent telemàtic

12. Com funciona l'assistent telemàtic?
És important llegir atentament totes les pantalles abans de prémer la següent. Disposes d'un manual
tècnic específic en la mateixa pàgina de l'assistent.
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13. No sé què és el NIA. Què indique?
El NIA és el Número d'Identificació de l'Alumnat. Si el coneixes, pots indicar-lo.
Si no el coneixes, no et preocupes. Deixa'l en blanc.

14. He presentat la meua sol·licitud però m'he equivocat / he canviat d'opinió. Com puc resoldre-ho?
Pots presentar tantes sol·licituds com necessites. Recorda que sols tindrà validesa l'última sol·licitud
confirmada.

15. En la sol·licitud puc elegir més d'un horari i més d'una escola per al mateix idioma?
Sí, fins a 50 opcions per a un màxim de tres idiomes. També pots combinar les peticions horàries
intercalant les diferents escoles.

C. Qüestions generals de l'EOI
16. Què són els ensenyaments d'idiomes a les EOI?
Els ensenyaments d'idiomes tenen per objecte capacitar l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents
idiomes fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu.
Les escoles oficials d'idiomes fomentaran l'estudi de les llengües oficials dels Estats membres de la
Unió Europea, de les llengües cooficials existents a Espanya i de l'espanyol com a llengua estrangera.
Així mateix, es facilitarà l'estudi d'altres llengües que per raons culturals, socials o econòmiques
presenten un interés especial.

17. A qui van dirigits aquests ensenyaments d'idiomes?
A aquelles persones que desitgen o necessiten, al llarg de la seua vida, adquirir o perfeccionar les
seues competències en una o diverses llengües estrangeres i cooficials de l'Estat espanyol, així com
obtindre un certificat del seu nivell de competència en l'ús de les llengües.

18. Quins nivells i certificats poden obtindre's?
Pots obtindre el Certificat de Nivell Bàsic A2, de Nivell Intermedi B1, de Nivell Intermedi B2, de Nivell
Avançat C1 i de Nivell Avançat C2.

19. Què signifiquen les nomenclatures A2, B1, B2, C1 i C2?

Versió 2 – 7 de juny de 2021
pàg. 7

És la denominació dels distints nivells de competència lingüística que es recullen en el MECR (Marc
Europeu Comú de Referència per a les Llengües).

20. Què és la Prova Unificada de Certificació?
La Prova Unificada de Certificació és l'examen que condueix a l'obtenció dels certificats corresponents
als nivells A2, B1 i B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
Es pot presentar tant l'alumnat oficial en finalitzar el curs conduent a la prova (per exemple, 2n curs de
B1 d'anglés) i també poden optar els candidats lliures per a obtindre la certificació corresponent.
Aquesta prova és la mateixa per a tota la Comunitat Valenciana. Més informació sobre la prova de
certificació en: https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio.

21. Quins són els requisits per poder accedir als ensenyaments d'idiomes a les EOI?
Tindre 16 anys complits l'any en què es comencen els estudis o ser major de 14 anys per a cursar
estudis d'una llengua diferent de la primera llengua estrangera cursada en l'Educació Secundària
Obligatòria.

