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ADMISSIÓ I MATRÍCULA CURS 2022/23
(Segons RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme)

PRIMER PERÍODE D’ADMISSIÓ

Des de les 12:00 h del 20 de juny fins a les 23:59 h del 4 de juliol.
L’assistent telemàtic d’admissió estarà accessible des de la pàgina web https://telematricula.es

Els resultats de l’adjudicació es publicaran el 8 de juliol en l’assistent telemàtic.

La matrícula es formalitzarà entre l’11 i el 29 de juliol.
El procediment de formalització es publicarà el 8 de juliol al web https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/

De l’1 al 9 de setembre es matricularan els alumnes oficials no adjudicats i la llista d’espera.

SEGON PERÍODE D’ADMISSIÓ

Des de les 12:00 h del 15 de setembre fins a las 23:59 h del 18 de setembre.
L’assistent telemàtic d’admissió estarà accessible des de la pàgina web https://telematricula.es

Els resultats de l’adjudicació es publicaran el 21 de setembre en l’assistent telemàtic.

La matrícula es formalitzarà entre el 21 i el 29 de setembre.

Del 30 de setembre al 3 d’octubre es matricularà les persones en llista d’espera.

PERÍODE D’ÚLTIMES VACANTS

A partir del 4 d’octubre, si encara queden places vacants, 
els interessats es podran matricular presencialment a les escoles.

PROVA DE NIVELL

Tens coneixements previs d’un idioma però no els pots justificar amb un certificat?

Preinscripció en línia del 20 al 22 de juny.

Una vegada finalizat aquest termini, l’EOI establirà el calendari i el procediment de pagament de la taxa i de realització de la prova.

Els resultats de la prova de nivell estaran a temps per a participar en el primer període d’admissió, fins al 4 de juliol.

Es convocarà una segona prova de nivell al setembre per poder participar en el segon període d’admissió.

Troba tota la informació en:

https://portal.edu.gva.es/eoipaterna/                                                                                          https://eoi.gva.es/es/admissio-i-matricula


