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1.- Com crear la clau d’admissió.

La clau d'admissió està formada per un usuari i una contrasenya que us permetrà
accedir  a l'assistent telemàtic d'admissió a les EOI.  Abans de sol·licitar  la clau
d'admissió, heu de tindre en compte el següent:

    1. Tot l'alumnat que desitge participar en el procés d'admissió a les EOI haurà
d'obtindre una clau d'admissió específica per a aquest procés. No són vàlides les
claus  d'admissió  obtingudes  en  altres  processos  d'admissió   d'altres
ensenyaments.
       
    2. La clau d'admissió haurà de crear-se utilitzant les dades de l'alumne/a. Les
dades indicades per a obtindre la clau d'admissió no podran ser modificats dins de
l'assistent telemàtic. 
       
    3. Una persona només podrà crear una clau d'admissió ja que amb un document
d'identitat només és possible crear un usuari.
       
    4. Si disposa de passaport haurà d'acudir a una EOI per a poder obtindre la clau
d'admissió. 
       
    5. Amb una clau d'admissió, cada participant pot incloure en la seua sol·licitud
fins a 50 peticions d'horari de fins a 3 idiomes diferents en diferents escoles que
haurà d'ordenar per ordre de preferència.

En la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, concretament en 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/, trobareu els enllaços per a accedir a 
l’assistent telemàtic de les EOI. Accedireu a una pantalla similar a la següent:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/


Escriviu el vostre usuari i verifiqueu que no haja sigut utilitzat per una altra 
persona.

En el cas que no haja sigut utilitzat, s'obrirà la pantalla perquè completeu el vostre
correu electrònic i seleccioneu un dels dos mètodes d'identificació:

1.Indique l'adreça de correu electrònic i confirme-la.

2.a)  Mitjançant  DNI  o  NIE.  Complete  els  camps  sol·licitats  per  a  contrastar  la
informació introduïda.
Disposa d'una ajuda prement sobre  . En l'annex que es troba al final d'aquest

manual  trobarà la informació sobre:  Com localitzar el  número de document i  el
número de suport, IDESP, IXESP o número de certificat?
Pot accedir prement ací també.

2.b)  Mitjançant  signatura  digital  (certificat  electrònic),  DNI  electrònic,  clau
permanent o clau PIN. No requereix completar cap camp per a la identificació.



Si trieu l'opció 2.b), accedireu a la següent pantalla.

Seleccioneu l'opció que voleu.

A continuació, apareixerà un missatge indicant:

Comproveu la vostra safata d'entrada o de correu brossa.



Premeu sobre l'enllaç del correu per a continuar amb el procés de validació 
d'usuari.

Escriviu el vostre usuari i la vostra contrasenya personal amb almenys 6 caràcters 
entre números i lletres.

Per a crear la contrasenya, confirmeu-la i premeu sobre Crear contrasenya

El procés de creació d'usuari i contrasenya finalitza quan apareix aquest missatge:

En aquest moment ja podeu començar a completar la sol·licitud d'admissió.

L'assistent anirà presentant pantalles que heu de llegir i completar detingudament.

Si durant el procés de creació d'un usuari li apareix un missatge que indica que ja
existeix un usuari amb el número de document indicat és probable que vosté ja
haja intentat crear un usuari amb aqueix document. Si no recorda l'usuari utilitzat
seguisca les instruccions indicades en el punt 2.2.



Si pensa que el seu document pot estar sent utilitzat per una altra persona, o bé ha
perdut l'accés al compte de correu amb la qual va donar d'alta l’usuari, acudisca
en persona a la EOI més pròxima  amb l'original del seu document identificatiu. Allí
podran modificar el correu electrònic associat a l'usuari.

2.- Com recuperar l'usuari o la contrasenya en cas d'oblit.

2.1.- Coneix el seu usuari, però va oblidar la contrasenya i vol recuperar-la.

En el  cas que vosté haja oblidat la seua contrasenya pot recuperar-la prement
sobre l'enllaç “ No recorde la meua contrasenya”. Accedirà a una pàgina on haurà
d'indicar el seu usuari i prémer el botó Verificar:

A continuació el sistema li avisa que l’usuari ja està en ús. Polse sí per a continuar 
amb el procés de recuperació de contrasenya: 

Després, prema sobre la següent imatge per a rebre un correu amb un enllaç sobre
el qual haurà de punxar per a iniciar el procés de recuperació de la contrasenya
segons s'observa en la següent captura:



Podrà realitzar el canvi de contrasenya utilitzant l'enllaç del correu rebut (seguint
les instruccions ja indicades):

Complete  els  camps  assenyalats  i  prema  sobre  “Crear  contrasenya”  per  a
finalitzar el procés de creació d'usuari.

Per a crear la contrasenya, confirmeu-la i premeu sobre Crear contrasenya

El procés de creació d'usuari i contrasenya finalitza quan apareix aquest missatge:

2.2.- Ha oblidat el seu usuari.

Si oblida el seu usuari, és possible recuperar-lo si encara pot accedir al correu
electrònic amb el qual va crear aquest usuari. Per a això prema sobre l'enllaç “ No
recorde  la  meua  contrasenya”.  En  aqueixa  pàgina  pot  indicar  el  seu  correu
electrònic i  prémer  el  botó Verificar.  A continuació,  prema sobre la  imatge del
sobre per a rebre un correu electrònic amb el seu usuari i amb un enllaç amb el
qual podrà restablir la contrasenya.



IMPORTANT:  Si  esteu  participant  en  la  convocatòria  extraordinària  de
setembre  i  l'usuari  que  voleu  recordar  és  l'usuari  que  vàreu  utilitzar  en  la
convocatòria ordinària de juliol, no utilitzeu els enllaços adjunts al correu per a
establir la contrasenya. De fer-ho sereu conduïts a la convocatòria ordinària de
juliol, a la qual no podreu accedir per estar tancada. En aquest cas, el procediment
a seguir és el següent: 
a)  Consulteu  l'usuari  rebut  en  el  correu  electrònic  vinculat  a  la  Convocatòria
Ordinària EOI (no són vàlids els usuaris de convocatòries que no siguen d’EOI).
b)  Accediu  a  la  convocatòria  extraordinària  d’EOI  disponible  en
https://portal.edu.gva.es/telematricula/
c) Seguiu les instruccions de l'apartat 2.1 d'aquest manual utilitzant l'usuari rebut
en el correu electrònic vinculat a la Convocatòria Ordinària EOI.

3.- Com canviar la contrasenya.

Una vegada ha accedit amb el seu usuari i contrasenya pot canviar la contrasenya 
des de l'enllaç que apareix en la part superior de la convocatòria.

Li portarà a un formulari on podrà canviar la contrasenya indicant l'actual i la nova 
que vol tindre.



En prémer sobre “Enviar” li eixirà el següent missatge:

4.- Informació que ha de saber.

Una vegada s'ha identificat amb el seu usuari i contrasenya, accedirà a la pàgina
“Informació Ha de saber“. Aquesta pantalla ofereix al sol licitant el següent tipus·
d'informació:

 Enllaç per a canviar de contrasenya.
 Informació sobre les sol licituds gestionades per l'usuari.·
 Sol licituds anul lades per l'usuari.· ·
 Informació de l'últim accés de l'usuari al sistema.
 Informació sobre el temps restant fins el final del procés de presentació per

a l'usuari.
 Informació  sobre  els  passos  que  ha  de  realitzar  per  a  presentar  una

sol licitud telemática.·
 Informació  sobre  la  generació  de  l'imprés  de  taxes  i  la  formalització

presencial de la matrícula en una EOI.



El  sol licitant  pot  crear  i  confirmar  tantes  les  sol licituds  com  desitge  però· ·
únicament serà vàlida l'última que confirme.

Si es desconnecta de l’aplicació i té una sol licitud sense completar, quan torne a·
entrar podrà recuperar-la utilitzant el botó “Continuar amb la sol licitud” o podrà·
rebutjar-la prement el botó “Eliminar esborrany”.

5.- Començar la sol licitud·

En primer lloc, haurà d’omplir les dades d'identificació del sol licitant: Cognoms,·
nom, document, lloc de naixement i adreça. Escriga directament en el camp o trie
una opció del desplegable, segons corresponga. Preste especial atenció als camps
amb asterisc (*),  que són obligatoris.  Tinga en compte que algunes dades són



incompatibles entre si o només podran emplenar-se en funció de tindre marcada
alguna opció.

5.1.- Dades sol licitant·
En primer lloc, emplene les seues dades personals. Tinga en compte que NO po-
drà modificar cap de les dades que s’han utilitzat per a crear l’usuari (document,
tipus de document, correu electrònic...), ja que aquestes dades han sigut validats
en crear l'usuari. Si té problemes amb el compte de correu utilitzat i desitja canvi-
ar-lo haurà de procedir com es va indicar en el punt 2 (acudir en persona a una
EOI amb l'original de document identificatiu).

A continuació, emplene la informació relativa als idiomes que desitja cursar (fins a
un màxim de 3 idiomes diferents).



Per cada idioma haurà de respondre un breu qüestionari sobre el nivell i curs que
desitja cursar així com informació relativa a la manera en què accedeix i el requisit
acadèmic  que  aporta.  En  funció  del  curs  sol licitat  s'activarà  o  no  la  següent·
pregunta  i  així  successivament  en  la  resta  de  preguntes.  La  dada  relativa  al
requisit  acadèmic ha d'emplenar-se per a tots els idiomes sol licitats· .  Aquestes
preguntes tenen com a objectiu identificar a quin col lectiu pertany l'usuari per a·
cada petició, així que és MOLT IMPORTANT que les respostes siguen certes.

Si  té  dubtes  en  emplenar  aquestes  dades  pot  consultar  els  diferents  enllaços
d'ajuda. Si encara així no ho té clar, consulte en qualsevol EOI per a assegurar-se
que les dades que introdueix són veraces i vàlides.

Un exemple emplenat:

Una vegada emplenat prema



El sistema li avisarà amb un missatge d'error si hi ha algun camp obligatori que no
ha emplenat o bé té menys de 14 anys i no pot participar el procés o ha sol licitat·
un curs per al  qual  no existeix  oferta en la Comunitat Valenciana. En aquestos
casos l’assistent no li permetrà passar a la següent pantalla fins que esmene el
motiu.

5.2.- Emplenar peticions.

Una vegada que s'hagen guardat les dades del sol licitant, el programa mostrarà ·
una pantalla en la qual haurà de seleccionar els horaris desitjats. Observe la part 
superior, que estarà en la fase “Omplir peticions”.

Un  dels  elements  principals  del  mòdul  és  l'arbre  de  centres  docents.  Aquest
element mostra totes les opcions que es poden incloure en la llista. L'usuari pot
anar  creant  una  llista  amb  un  màxim  de  cinquanta  peticions  per  als  idiomes
sol licitats  (en  la  mateixa  o  diferent  EOI)  que  haurà  d'ordenar  en  ordre  de·
preferència d'adjudicació. Ha de tindre en compte que l'adjudicació es realitzarà
sempre que existisquen places suficients. A més:

- El sistema adjudicarà un únic horari per cada idioma sol licitat, seguint els criteris·
de prioritat que marca la normativa.

- En cas de solapament d'horaris se li adjudicarà l'opció de major preferència.

Es pot realitzar la navegació a través de l'arbre en els seus nivells fins a arribar a
les ofertes horàries disponibles. Els nivells de l'arbre són: idioma, curs, localitat,



EOI o secció. Una vegada visualitze les ofertes horàries ha de seleccionar les que
siguen del seu interés prement el text “Seleccionar”.

També és possible  realitzar  cerques concretes.  Per  a  això,  escriga el  text  que
vulga buscar  i, a continuació, faça clic sobre la lupa. El programa mostrarà una
llista  d'opcions.  Seleccione  aquelles  que  li  interessen  prement  el  text
“Seleccionar”.

Quan tinga totes les ofertes horàries seleccionades prema el botó inferior “Afegir
llista” perquè es traslladen a la pantalla “Omplir peticions”.

Si  s'equivoca  situe  el  ratolí  sobre  l'horari  erroni  i  faça  clic  en  la  x  roja  per  a
esborrar-lo.



Una vegada la llista estiga afegida podrà modificar-la, afegir, canviar l'ordre dels
centres,  eliminar,  substituir,  etc.  Hi  ha  una  barra  de  botons,  en  la  part  lateral
esquerra que li  permetrà fer  aquestes operacions.  Prema sobre el  primer botó
“Ajuda” per a veure la funcionalitat de cadascun dels botons laterals. També és
possible canviar l'ordre dels centres fent clic sobre un i, en ressaltar el color pujar-
lo o baixar-lo, arrossegant-lo.

Quan tinga la llista definitiva, haurà de fer clic en el botó inferior

El sistema comprovarà les dades de la seua sol licitud. Si hi ha errors se li indicarà·
i haurà de corregir-los.

6.- Confirmar la sol licitud.·

Arribat a aquesta fase, podrà confirmar la sol licitud (1), modificar-la (2) o eliminar·
l'esborrany (3).

Per a visualitzar l'esborrany complet, prema sobre “Descarregar l'esborrany pdf”
(4).  El  document  que s'obté no té validesa administrativa,  només serveix  per  a
verificar les dades introduïdes.

Si  després  de  visualitzar  l'esborrany,  detecta  algun  error,  pot  modificar  la
sol licitud (2) o fins i tot eliminar l'esborrany (3).·

Si  està  d'acord  amb  tota  la  informació  introduïda,  haurà  de  prémer  sobre
“Confirmar”  (1)  i  passarem  a  l'última  fase  de  l'assistent  telemàtic  “Imprés
Sol licitud”. Des d'aquesta pantalla podrà · descarregar la sol licitud en format pdf.·
Cal disposar d'un programa visor de PDF, habitualment Acrobat Reader.



Una vegada confirmada la sol licitud, si fora necessari, podria tornar a l’assistent·
per a modificar-la.

ATENCIÓ:  Només  per  accedir  a  modificar  una  sol·licitud  presentada  s'anul·la
aquesta sol·licitud i es crea una nova. Per aquesta raó, si encara desitja partici-
par en el procés d'admissió, haurà de tornar a confirmar aquesta nova sol·licitud,
tant si ha modificat alguna dada com si no. 

Recorde que només tindrà validesa l'última sol licitud confirmada.·



Pot imprimir la sol licitud per a conservar-la com a justificant polsant sobre l'opció·
“Descarregar sol licitud”.·

7. Resultat de l'adjudicació

Una vegada els resultats de l'adjudicació es publiquen, l'usuari podrà accedir a
l'assistent telemàtic per a veure si  té o no algun horari  adjudicat en algun dels
idiomes inclosos en la sol licitud confirmada.·
En accedir podrà tornar a consultar l'última sol licitud confirmada:·

A continuació podrà consultar si ha resultat adjudicat en alguna de les peticions
dels idiomes sol licitats.  En la convocatòria ordinària només hi  ha dos resultats·
possibles: Adjudicat o No Adjudicat.



En  cas  de  no     resultar  adjudicat  ,  per  a  cada  sol licitud  es  mostra  l'ordre  de·
preferència indicat en la sol licitud i la posició que ocupa entre els usuaris que·
havien demanat el mateix horari, idioma, nivell i ubicació i no han sigut adjudicats.

Si en la convocatòria ordinària no resulta adjudicat en un idioma, haurà de tornar a
presentar una nova sol licitud en la convocatòria extraordinària.·

En  cas  de  resultar  adjudicat,  per  a  la  petició  adjudicada  s'indica:  ordre  de
preferència de la petició i ordre en el qual li ha sigut adjudicada. A més de l'horari,
el grup i l'oferta horària, també es mostra el col lectiu al qual pertany i un botó per·
a generar l'imprés de taxes 046. Aquest botó no es mostra si el sol licitant pertany·
a un col lectiu exempt del pagament de les taxes (PIALP).·

El següent pas que ha de realitzar és generar l'imprés 046  per a cadascun dels
idiomes en els quals ha sigut adjudicat.

Per a això polse el botó “Generar imprés de Taxes 046” i seguisca els següents
passos. És recomanable que finalitze la generació de les taxes d'un idioma abans
de començar la generació de taxes de la resta d'idiomes.

Cada  vegada  que  polse  el  botó  “Generar  imprés  de  Taxes  046”  es  mostra  el
següent avís:



Si està segur que la documentació que posseeix és correcta i vosté posseeix un
NIF o un NIE, polse acceptar.

Si en l'assistent telemàtic s'ha identificat amb passaport no podrà generar la taxa.
Per a poder fer-lo haurà de substituir-lo per  un NIF o NIE.  Si  no posseeix  NIE,
acudisca  a  l'Oficina  d'Estrangeria  de  la  Policia  Nacional  més  pròxima  per  a
sol licitar-lo.·

A  continuació  s’obrira  la  següent  finestra  on  l'usuari  podrà  triar  una  sèrie  de
conceptes i taxes a pagar.

Per  defecte  apareix  la  casella  “matrícula”  marcada.  Marque  les  caselles
corresponents si l'usuari desitja també un carnet nou i ha de sol licitar l'obertura·
d'expedient (no heu de tornar a abonar la taxa en concepte d’obertura d’expedient
si ja heu estat matriculats alguna vegada en un curs o prova de certificació d'algun
idioma en una E.O.I de la Comunitat Valenciana). Consulteu amb la vostra Escola
en cas de dubte.

En  anar  marcant  les  caselles,  en  la  part  inferior  s'anirà  sumant  i  visualitzant
l'import de totes les opcions que haja marcat.

A més, haurà de marcar si repeteix curs en la casella corresponent. És important
que marque aquesta circumstància correctament perquè l'import de la taxa pot



variar,  i  en  el  cas  de  pagar  un  import  incorrecte  no  podrà  completar  la  seua
matrícula a l'Escola Oficial d'Idiomes. En cas de dubte consulte en la seua Escola.

A més, en funció de les seues circumstàncies haurà d'indicar el tipus de matrícula 
per al qual està generant la taxa: ordinària, bonificació del 50% o exempt.

Una vegada que ha marcat les caselles corresponents haurà de prémer el botó 
“Continuar”

En funció del navegador utilitzat, pot ser que visualitze un missatge semblant a 
aquestos:

Per a continuar amb la generació del model 046 ha de confirmar que vol 
abandonar la pàgina.

A  continuació  tota  la  informació  s'enviarà  a  la  pàgina  d'hisenda  on  haurà  de
completar el model 046 amb la informació que falte. Quan haja completat tota la
informació, polse el botó “Acceptar” per a accedir a la pantalla que li permetrà
generar i pagar el model 046.



En la pantalla que es mostra a continuació, PRIMER ha polsar el botó “Imprimir”

per a generar un document en format pdf. Haurà de descarregar aquest document

i imprimir-lo realment. A continuació podrà triar com realitzar el pagament de la

tasa:

-  Telemàticament  seguint  les  instruccions  que  apareguen  en  pantalla  si

polsa el botó “Pagar”.

- Presencialment en una entitat bancària.

OPCIÓ 1: PAGAMENT TELEMÀTIC

Una vegada ha generat l'imprés, s'habilitarà el botó de “Pagar” per a efectuar el

pagament  telemàtic.  Una  vegada  prema  aquest  botó  apareixerà  la  següent

pantalla:



Segons les seues circumstàncies, trie el mètode de pagament: càrrec en compte o

pagament amb targeta. Per a realitzar el pagament seguisca les instruccions de la

pantalla.  Recorde imprimir el  justificant de pagament ja que ho haurà d'aportar

amb l'imprés 046 en el moment de la matrícula.

OPCIÓ 2: PAGAMENT PRESENCIAL

Si opta pel pagament presencial, ha de portar el model 046 imprés a una de les
entitats bancàries col laboradores.·

Generar,  imprimir  i  pagar  el  model  046  és  imprescindible  per  a  formalitzar  la
matrícula, però per si mateix no garanteix plaça si no completa la matriculació a
l'Escola Oficial d’Idiomes dins dels terminis establits. En cas de dubte consulte a la
seua Escola.

Recorde que ha de presentar l'imprés 046 correctament emplenat amb la validació
o el justificant de pagament de la taxa. Pot consultar la resta de la documentació
que ha d'aportar per a formalitzar la matrícula en la sol licitud que pot visualitzar si·
prem  “Descarregar  la  sol licitud”  en  la  pantalla  que  mostra  els  resultats  de·
l'adjudicació.

IMPORTANT:

No oblide que, segons el calendari d'admissió, després de re-
sultar adjudicat, ha de formalitzar la matrícula en el centre on
ha sigut admés. Si no confirma la matrícula, s'entendrà que 
vosté renuncia a la plaça que li ha sigut assignada.



COM LOCALITZAR EL NÚMERO DE DOCUMENT I ELCOM LOCALITZAR EL NÚMERO DE DOCUMENT I EL
NÚMERO DE SUPORT, IDESP, IXESP O NÚMERO DENÚMERO DE SUPORT, IDESP, IXESP O NÚMERO DE

CERTIFICAT?CERTIFICAT?

Aquesta guia us ajudarà a localitzar el número de document i el número de suport en
el vostre document d’identitat. Si disposeu de DNI, consulteu l’apartat 1. Si disposeu
d’una targeta d'estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadà de la
Unió en el qual conste un NIE, consulteu l’apartat 2.

1. DNI

a) El número del document (DNI):

 Està format per huit caràcters numè-
rics i una lletra. Si el vostre DNI té menys
de  huit  caràcters  numèrics,  completeu-lo
amb zeros a l’esquerra: 

   
  1234567A            01234567A

 Introduïu el DNI sense guions ni es-
pais: 

                12345678-A         12345678A

a) El número de suport / IDESP: 

 Es troba en l’anvers del  DNI,  davall
de la data de naixement, com podeu obser-
var en la imatge de la dreta.

 Està format per tres lletres i  sis ca-
ràcters  numèrics.  Introduïu-lo  sense  gui-
ons.                    
        Exemple: AAA123456



2. NIE (targeta d'estranger, permís de residència o certificat de registre de ciuta-
dà de la Unió).

2.1. Targeta d’estranger o permís de residència:

a) El  número  del  document
(NIE):

 Està format per una lletra inicial,
set caràcters numèrics i  una lle-
tra final. 
     
   Exemple: X0123456A

 Introduïu el  NIE sense guions ni
espais:

            X 0234567-A            X0234567A

a) L’IXESP: 

 Es troba en l’anvers de la targe-
ta d’estranger o permís de resi-
dència, com podeu observar en
les imatges de la dreta.

 Comença per una lletra seguida
de huit caràcters numèrics. 
      
    Exemple: E01234567

2.1. Certificat de registre de ciutadà de la Unió

a) El número del document (NIE):

 Està format per una lletra inicial, set caràcters numèrics i una lletra final.  
                                      Exemple: X0123456A

 Introduïu el NIE sense guions ni espais: 
X 023456-A            X0234567A



a) El número de certificat:

 S’ha d’introduir precedit per la lletra C. Si el vostre número de certificat té
menys de huit dígits, completeu-lo amb tants zeros a l’esquerra com siguen
necessaris per a arribar als huit dígits. Aquests zeros s’afegiran a continuació
de la C:

123456               C00123456

 Es troba en el cantó inferior del revers dels certificats en format targeta. En
els certificats més antics en format A4, es troba en el cantó superior de l’an-
vers.  Podeu observar  la  ubicació  del  número de  certificat  en les  següents
imatges.


