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Formalització de matrícula en els cursos curriculars presencials
Per a formalitzar la matrícula en qualsevol escola oficial d'idiomes de la Comunitat
Valenciana, l'alumnat ha d'abonar la taxa corresponent en el període establert en la
Resolució de 24 de maig de 2021. La matrícula no es considera finalitzada fins que
l'escola oficial d'idiomes corresponent comprova la documentació requerida i l'alumnat
rep el justificant de matrícula corresponent.
L'alumnat de nou ingrés que mai abans haja estat matriculat en una escola oficial
d'idiomes ha d'abonar la taxa d'obertura d'expedient i, opcionalment, la taxa d'expedició
de targeta d'identitat d'alumne.
L'alumnat que es matricule en més d'un idioma en escoles diferents només haurà
d'abonar l'obertura d'expedient, si escau, en una de les escoles, i presentar el justificant
de matrícula en l'altra escola.
L'alumnat que es matricula en un curs d'actualització de coneixements abonarà la taxa
d'alumnat de nou ingrés.
A les taxes de matrícula s’apliquen les exempcions i bonificacions que preveu la Llei
20/2017, de 28 de desembre, de taxes.
L’alumnat matriculat anteriorment en qualsevol de les EOI de la Comunitat Valenciana
que desitge de fer un trasllat de matrícula a una altra escola haurà d’abonar la taxa de
trasllat d’expedient. Estarà exempt d’abonar la taxa d’obertura d’expedient. Està inclòs
dins d’aquest col·lectiu l’alumnat matriculat en cursos acadèmics anteriors en la
modalitat lliure de les proves de certificació.

•

Alumnat matriculat en el curs 2020-2021 en la mateixa EOI en què ha sigut
admés. Ha d'aportar la documentació següent:
o
o

•

Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris emplenada i signada.
Imprés 046 emplenat i correctament generat i justificant de pagament bancari de
la taxa.

Alumnat no matriculat en el curs 2020-2021 en la mateixa EOI en què ha sigut
admés. Ha d’aportar la documentació següent:
o Sol·licitud telemàtica de petició d'horaris emplenada i signada.
o Imprés 046 emplenat i correctament generat i justificant de pagament bancari de
la taxa.
o En cas de ser la primera vegada que es matricula en aquesta escola oficial
d'idiomes, una fotografia grandària carnet.
o En cas d'accedir a un curs superior a primer d'A2, original i fotocòpia del certificat
acreditatiu del nivell de llengua, d'acord amb l'estipulat en l'apartat segon
(condicions d'accés).
o Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si correspon.
o En el cas de famílies víctimes del terrorisme o de violència de gènere, original i
fotocòpia del certificat oficial que ha emés l'Administració competent.
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L'alumnat estranger comunitari (d'algun país de la Unió Europea) ha d'aportar la
fotocòpia i l'original del passaport o del NIE (o fotocòpia compulsada) i document
que acredite el país en què s'ha fet l'escolarització obligatòria, o bé un certificat
escolar del centre de l'estat espanyol on va fer l'escolarització obligatòria.
L'alumnat estranger no comunitari ha d'aportar fotocòpia i original del NIE (o
fotocòpia compulsada), permís de residència en vigor o visat d'estudis, i
document que acredite el país en què s'ha fet l'escolarització obligatòria. Si en el
moment de fer la matrícula no es disposa del NIE, permís de residència o visat
d'estudis es matricularà condicionadament i disposarà de 6 mesos per a aportar
la documentació requerida.

