
Canvi d’horari
Un cop formalitzada la matrícula, l’alumnat que vulgui canviar l’horari que li ha estat assignat pot optar
per una d'aquestes modalitats:

a) Permuta
Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix
idioma i curs, i  cal que sigui acceptat lliurement per ambdues persones. La permuta es pot fer en
qualsevol moment: només cal comunicar-la a Oficines. 
Podeu fer servir el suro que duu el rètol “permutes i intercanvis” al vestíbul de l’escola, per anunciar el
vostre desig de fer-la.

b) Canvi d'horari oficial
Únicament es concedeix un canvi d’horari oficial per causes degudament justificades i en aquells horaris
en què hi hagi places vacants. Els alumnes han de presentar una instància (segons el model que es
troba a Oficines o en el web), en què es sol·licita el nou horari.

Es concedeixen o deneguen els canvis d’acord amb la disponibilitat de places. Si per a un determinat
horari hi ha més sol·licituds que vacants, es fa un sorteig fins a exhaurir les vacants.
Els canvis obtinguts són definitius per a la resta del curs i es mantenen també en cursos successius.

Renúncia a la matrícula oficial
Es  pot  renunciar  a  la  matrícula  oficial  quan  l'alumne  no  pugui  continuar  assistint  a  classe  amb
regularitat. La renúncia es tramita a Oficines, mitjançant un imprès i justificant-ne la petició, fins al 29
de novembre de 2019.
L’alumne que renunciï es matricularà el curs següent després dels alumnes que passin curs, juntament
amb l’alumnat repetidor, però abans que l’alumnat nou.
La renúncia implica la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final de curs, a presentar-se als exàmens
finals d’aquell curs i a poder accedir a la plataforma Moodle. Només es permet una renúncia per curs.
Si es vol demanar la devolució de l'import de la matrícula, la data límit és el 4 d'octubre de 2019.

Trasllats
De manera  extraordinària  i  dins  el  període  no  lectiu,  l’alumnat  oficial  pot  sol·licitar  un trasllat  de
matrícula per al curs 2019-20 el 15 o el 16 de juliol de 2019. Cal fer la sol·licitud presencialment a
l'escola de destí tot i que, prèviament, aquest alumnat ha d'haver formalitzat la matrícula per al curs
2019-20 en el mateix centre, en els terminis establerts. En el moment de demanar el trasllat, l’alumne
ha d’aportar el full de pagament de la matrícula.

Trasllats de matrícula viva
Els alumnes poden sol·licitar trasllat d’expedient a altres Escoles Oficials d’Idiomes fins el 28 de febrer
de 2020. Cal assegurar-se, però, que a l’Escola de destinació hi hagi places vacants en l'idioma, el curs
i l'horari desitjats.

Repeticions de curs
Dins  de  cada  nivell  –  Bàsic,  Intermedi  B1,  Intermedi  B2  i  Avançat  C1  si  s’escau-,  l'alumne  pot
matricular-se com a alumne oficial presencial fins a 4 vegades pel Nivell Bàsic, fins a 2 vegades pel
Nivell Intermedi B1, fins a 4 vegades pel Nivell Intermedi B2, i fins a 2 vegades per l’Avançat C1. Si s'ha
accedit directament al segon curs del Nivell Bàsic o Intermedi B2, només es pot matricular en aquell
curs 2 vegades. Cal tenir en compte que si s'ha fet una renúncia, aquella matrícula no computa.

Expedició de títols
Certificat de Nivell Bàsic A2 i Certificat de Nivell Intermedi B1
Els  Certificats  de  Nivell  Bàsic  A2  i  Intermedi  B1  són  expedits  per  l'escola.  No  cal  abonar  taxes
complementàries ni sol·licitar-los. Es poden recollir a partir del mes de juliol, però s’aconsella consultar
la pàgina web de l'escola per saber-ne la data exacta.

Títol de Nivell Intermedi B2 i Títol de Nivell Avançat C1 
El Títol de Nivell Intermedi B2 i el Títol de Nivell Avançat C1 són expedits pel Departament d'Educació.
Cal sol·licitar-los prèviament i fer l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació s'ha de fer a
Oficines o a través del web de l'escola amb un cost aproximat de 75 €.

Normes administratives
Curs 2019-20 


	Els canvis obtinguts són definitius per a la resta del curs i es mantenen també en cursos successius.

