
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE GANDIA

INFORMACIÒ PER A LLEGIR A L'ALUMNAT OFICIAL PRESENCIAL
CURS 2017-2018

1. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT: Tant l'assistència a classe com la puntualitat de
l'alumnat oficial presencial és obligatòria (Decret 39/2008 de 4 d'abril i Resolució de 5 de
juny de 2015).

2. CALENDARI ESCOLAR: Les classes lectives es desenvoluparan en horari altern de
dilluns a dijous.

3. PÉRDUA ESCOLARITAT: La Resolució de 5 de juny de 2015 ha establert que les faltes
d’assistència no justificades no poden superar el 15% de la duració del curs, és a dir 9
classes de 2 hores. Quan esta situació es produïsca, el professor o professora entregarà
a la Caporalia d'Estudis una llista amb el nom i número d'expedient d'aquelles persones
que per faltar a classe poden perdre l'escolaritat. La pèrdua d'escolaritat, comportarà la
pèrdua del dret a l'avaluació contínua, encara que l'alumne/a conserve sempre el dret a
les proves finals de maig/juny i setembre; en tot cas, aquests alumnes no seran
considerats com a alumnes oficials del curs anterior en l'orde de prioritats per a obtindre
plaça en l'escola i la seua matrícula oficial del mateix curs quedarà condicionada a
l'existència de places vacants, una vegada finalitzat el procés de matriculació de
setembre.

4. RENÚNCIA: Segons l’Orde de 31 de gener de 2008 l’alumnat podrà sol·licitar al centre
la renúncia de matrícula. N’hi ha dos tipus: no justificada (fins al 31 de gener de 2017) i
justificada en els terminis i condicions establerts per el Consell Escolar del centre. Les
renúncies, en cas de ser autoritzades, no es computaran a efectes de permanència
màxima en el nivell. L’alumnat amb renúncia no justificada haurà de sotmetre’s
novament al procés d’admissió. En cas de renúncia justificada, l’alumnat podrà
reincorporar-se als seus estudis en el curs següent al qual haja sigut acceptada la
renúncia, matriculant-se en el primer periode de setembre, abans del sorteig per a
l’alumnat preinscrit.

5. QUALIFICACIONS: s’expressaran en els termes de APTE /NO APTE per destreses.
6. REPETICIÓ DEL CURS: L’alumnat(nivells A2, B1 i B2) disposa de 4 anys per a

completar els dos cursos de cada nivell. Els alumnes de C1 i C2 només disposen de 2
convocatòries per curs, és a dir, només poden repetir curs una vegada.

7. PERMUTES: Tan sols s’admeten canvis d’horari si la persona interessada troba un
altre/a alumne/a que vulga permutar la seua plaça. Les permutes es formalitzaran a la
secretaria del centre fins al 30 d’octubre de 2017. Als taulers d’anuncis del centre i a la
pàgina web hi haurà un espai habilitat a tal efecte.

8. MATRÍCULA PROVES DE CERTIFICACIÓ: Les persones matriculades com a alumnes
oficials en els segons cursos de cada nivell hauran de realitzar la inscripció en les
esmentades proves a partir de gener i en les dates establertes per la Conselleria
d’Educació.

9. MATRÍCULA LLIURE: NO es pot estar matriculat com a alumne oficial presencial i com
a alumne lliure al mateix temps del mateix idioma. L'alumnat lliure es matricula a partir
de gener en les corresponents Proves de Certificació de Nivell Bàsic, Intermedi i
Avançat, C1 i C2. Com a alumne lliure es pot estar matriculat de més d'un nivell.

10. Els objectes perduts s’entregaran en consergeria, d’on podran ser retirats prèvia
identificació.

11. La Biblioteca del centre ofereix la possibilitat de préstec de llibres, DVD i CD, així com
l’ús d’equips d’autoaprenentatge, ordinadors, Internet i DVD.
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