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FINALITAT I ABAST
S’estableixen els criteris que determinen l’accés de l’alumnat als ensenyaments de les
escoles oficials d’idiomes de la Generalitat valenciana durant el curs present.
En concret, s’estableixen els requisits que s’han de complir per a accedir a cada nivell,
s’especifica l’alumnat que ha de fer una preinscripció i l’alumnat que n’està exempt i s’estableixen
els processos de preinscripció i matriculació.

NORMATIVA
•

A la pàgina web http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula es pot consultar la
resolució anual per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al
curs acadèmic corresponent en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Per a accedir als ensenyaments d'idiomes, és requisit tindre setze anys o fer-los l'any
natural en què es comencen els estudis. També hi poden accedir els majors de catorze anys per a
aprendre una llengua estrangera diferent de la primera llengua estrangera que cursen en l'ESO.
A més a més, es poden matricular els ciutadans de qualsevol nacionalitat en un idioma
estranger diferent de l’oficial del país on van fer l’escolarització obligatòria.
Trobareu més informació sobre els requisits d’accés i el procés de preinscripció i matrícula
als diferents ensenyaments a la guia PROP.

Aquest document no té valor jurídic.
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