
 

Inscripció per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels idiomes

impartits en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana 

https://eoi.gva.es/va/proves-de-certificacio

ALUMNAT OFICIAL

Podeu  accedir  al  procediment  d’inscripció  a  la  prova  entrant  a  l’enllaç  del  tràmit:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070:

Per a tramitar la sol·licitud, heu de triar l’opció «Tramitar telemàticament». No cal tenir 

certificat digital ni cl@ve.
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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.

Per a guardar la clau en el vostre ordinador, cliqueu el botó «Guarda clau i continua» i, en

la finestra que apareixerà a continuació, seleccioneu l'opció de guardar. Es 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 fer  clic  sobre  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, és a dir, hi apareixeran tots els cursos conduents a

la prova de certificació. Només cal seleccionar de quin o quins us voleu presentar.

Si  sou  part  de  l’alumnat  de  l’eoivirtual.com,  heu  d’escollir,  a  més,  en  quina  escola

presencial us voleu examinar.

En  l’apartat  següent,  podeu  sol·licitar  una  adaptació  de  la  prova  per  necessitats

específiques de suport educatiu.
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Si sol·licita adaptació a la prova, es 
desplegaran les opcions següents.



 

3. DOCUMENTAR

Hi ha dues possibilitats:

A) L'assistent detecta que no heu d'aportar cap documentació acreditativa. Continueu al

següent pas.

B) L'assistent detecta que sí heu d'aportar documentació acreditativa

En aquest cas, feu clic per a pujar el document.
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Després d’haver annexat el document, podeu continuar.
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Es recomana tindre tota la documentació per a adjuntar preparada, en un sol 

document PDF, per a evitar així problemes de caducitat de la sessió.

Una vegada seleccionat, feu clic en “Annexa”.



 

4. VALIDAR

En aquesta  pantalla  es  mostra  tota  la  documentació  presentada  per  revisar-la  abans

d’enviar-la.

Si tot és correcte, podeu fer clic en «Valida» per a enviar la sol·licitud.

Una  vegada  validada  ja  no  podreu  modificar  res.  Es  passarà  llavors  a  l'última

pestanya, «Impressió».
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5. IMPRIMIR

Es descarregarà un justificant amb aquest format:

Malgrat la indicació "aquesta impressió no és justificant de registre", heu d'estar tranquils

perquè  la  vostra  inscripció  s'ha  enviat  correctament  i  amb  aquest  justificant  podreu

demostrar-ho a l’escola.

Per  a  finalitzar  el  tràmit,  fem  clic  sobre  «Tancar  Aplicació».  Ací  conclou  el  procés

d’inscripció.
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Es recomana descarregar el justificant d’inscripcció


