EOI ALZIRA i seccions - INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT OFICIAL - CURS 2018/2019
Pàgina web del centre: http://mestreacasa.gva.es/web/eoialzira Correu: eoialzira@gmail.com Telèfon: 96.245.80.40

La pàgina web de l’EOI d’Alzira és el mitjà principal d’informació, de difusió i de notificació per a tota la
comunitat educativa i especialment per a l’alumnat matriculat en qualsevol secció. En esta pàgina,
s’indicaran els procediments administratius i els terminis corresponents. Es notificaran també les absències
del professorat, així com altres informacions puntuals i incidències que puguen aparéixer al llarg del curs
escolar.
S’insisteix en el fet que és responsabilitat de l’alumnat oficial confirmar la seua participació en la PROVA
DE CERTIFICACIÓ ANUAL (PUC) en les dates previstes (al voltant de FEBRER). Haurà d’assabentar-se
també del seu número d’expedient mitjançant el carnet de l’EOI d’Alzira. És el número que s’indica al full
de pagament de taxes. Serà necessari per a tots els tràmits administratius.
La comunicació individual i personal entre l’EOI i l’alumnat es realitzarà preferentment per correu
electrònic, per la qual cosa es recomana actualitzar les dades personals a la Secretaria del centre.
Les notificacions realitzades mitjançant este procediment tindran validesa administrativa i acadèmica.
Ocasionalment, es podrà utilitzar el correu ordinari o altre mitjà de comunicació per informar l’alumnat.
S’estarà a allò disposat al Reglament Administratiu del centre (RA), aprovat pels Claustre i Consell
Escolar del centre, en base a la normativa vigent.
L’alumnat podrà realitzar els tràmits següents mitjançant els formularis adients, disponibles a la pàgina
web del centre en pestanya SECRETARIA.
a).- Canvi de grup: és un procediment excepcional per resoldre incompatibilitat horària sobrevinguda en
dates posteriors a la matrícula. Caldrà presentar el formulari i el justificant:
- per escrit a la seu d’Alzira: secretaria del centre
- per correu electrònic en el cas dels aularis (alumneseoi@gmail.com)
El termini serà el primer trimestre del curs acadèmic i no s’assegura l’obtenció del canvi.
b).- Renúncia: l’alumnat podrà renunciar a la matricula per tal d’evitar esgotar el número de convocatòries
d’exàmens per curs o per nivell. No hi correspon la devolució de la taxa de matrícula, perquè és una
decisió personal de la persona interessada.
Períodes Ordinari:

Extraordinari:

Terminis

1.II al 15.IV
(Justificada)

octubre-gener

Excepcional: la comissió valorarà la causa de la
renúncia.
En dates posteriors al 15.IV: sempre justificada

A la pàgina web del centre, a final del curs, es publicarà una relació global de les renúncies (justificades o
no), en la qual s’indicarà solament el núm. de l’expedient i el núm. del DNI de la persona interessada.

c).- Renúncia condicionada: es podrà formalitzar quan la persona interessada vulga presentar-se a la
prova unificada de certificació d’un curs o d’un nivell superior a la seua matrícula oficial, en el termini
establert per inscriure’s per lluire, AL MES DE FEBRER. Es mantindrà el dret a assistir a classe, però no
el dret a l’avaluació continua. Caldrà llegir les indicacions al formulari adient, disponible a la pàgina web del
centre.
OBSERVACIONS:
1.- L’assistència a classe és obligatòria. L'absència injustificada a un 15 % de les sessions implica la
pèrdua d'escolaritat (PE). És a dir la pèrdua dels drets d’assistir a classe i a l’avaluació continua (si així
ho determinen els departaments didàctics), així com la penalització a l’hora de realitzar la matrícula en
cursos acadèmics posteriors.
No obstant això, es manté el dret a l’examen final de curs escolar per als primers cursos (No examen
PUC), en les dates indicades per cada departament.
A la pàgina web del centre, a final del curs, es publicarà una relació global de les pèrdues d’escolaritat
assignades (PE), en la qual s’indicaran el núm. d’expedient el núm. del DNI de la persona interessada.
2.- Permanència en els estudis d’idiomes. Es pot estudiar un màxim del doble d'anys dels cursos que té
l’ idioma de la matricula. El còmput es fa per nivells. En cas d’haver esgotat el número de convocatòries,
caldrà realitzar matrícula en altra EOI o bé comprovar si hi queden llocs escolars vacants a l’EOI d’Alzira.
Contacte: Mª Amparo Sánchez Melero – Cap d’estudis de l’alumnat – Correu: alumneseoi@gmail.com
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