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EOI ALZIRA i seccions - INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT OFICIAL 2022/2023


La pàgina web de l’EOI d’Alzira és el mitjà principal d’informació (absències i altres informacions).



És responsabilitat de l’alumnat oficial confirmar la participació en la Prova de Certificació (febrer).



La comunicació entre el centre i l’equip docent amb l’alumnat i els responsables familiars serà
mitjançant Web Família. Es recomana actualitzar les dades personals a la Secretaria del centre.



Alumnat amb necessitats educatives especials: l’alumnat pot sol·licitar les adaptacions per a l’aula
en el moment de la matrícula.



Tràmits. Per als dos tràmits caldrà presentar el formulari i el justificant preferentment per escrit a la
Secretaria del centre o, en el cas d’alumnat de les seccions, per correu electrònic (46018382 @edu.gva.es)
1. Canvi de grup: és un procediment excepcional per resoldre incompatibilitat horària sobrevinguda en
dates posteriors a la matrícula. Període: primer trimestre del curs acadèmic i no s’assegura l’obtenció
del canvi.
2. Renúncia: l’alumnat podrà renunciar a la matrícula per tal d’evitar esgotar el número de
convocatòries d’exàmens. Períodes:
Ordinari: inici classes –gener
Extraordinari (només justificada): 1/02-15/04
Excepcional (només justificada): posteriors al 15/04
OBSERVACIONS:


L’assistència a classe és obligatòria. L'absència injustificada a un 15% de les sessions pot
implicar la pèrdua d'escolaritat (PE), és a dir,

la pèrdua dels drets d’assistir a classe i de

l’avaluació continua. Caldrà esperar al període de vacants per a realitzar la matrícula. No obstant
això, es manté el dret a l’examen final.


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 esperar al període de vacants.



Alumnat becari: l’alumne que haja obtingut beca del Ministeri d’Educació i Cultura (MEC) per
estudiar idiomes podrà sol·licitar telemàticament la devolució de la taxa de matrícula en haver
aprovat el curs.



Consell escolar: és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Si
teniu qualsevols suggeriment, podeu contactar amb l’alumnat representant del Consell Escolar en
la següent adreça: eoialziraalumnes1517@gmail.com.

