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CIRCULAR INFORMATIVA PER A L’ALUMNAT
CURS 2022/23

L'Escola Oficial d'Idiomes de Paterna posa en coneixement de tot l'alumnat del centre la
informació següent:

1. Normes generals:

- Tant l'assistència a classe com la puntualitat de l'alumnat oficial és obligatòria. En cas
de faltar a classe de manera continuada per causes justificades, es prega informar el
professorat com més prompte millor.

-  Segons estableix el BOE núm.  309 del 27-12-2005, NO ES POT FUMAR en tot el
recinte escolar.

- L’alumne haurà cumplir les normes d’HIGIENE I NETEJA PERSONAL.

-  Els  objectes  perduts  es  lliuraran  a  consergeria,  d'on  podran  ser  retirats  prèvia
identificació.

- Es prega mantindre SILENCI ALS CORREDORS, especialment en període d’exàmens.
Les aules estaran tancades quan no  hi haja classe.  ESTÀ  PROHIBIT  FER  ÚS  DEL
TELÈFON  MÒBIL  EN  QUALSEVOL  DE  LES  SEUES  FUNCIONS,  JA  SIGA  PER  A
CRIDADES, ESCRIURE MISSATGES O PRENDRE FOTOGRAFIES I VÍDEOS, LLEVAT QUE
EL PROFESSOR/A HO CONSIDERE ESCAIENT AMB FINS DIDÀCTICS.

- En cas que algun/a alumne/a patisca alguna malaltia o discapacitat reconeguda que
puga interferir total o puntualment en el normal desenvolupament de les classes, es
prega el pose en coneixement del professor i del centre a l'inici del curs, perquè tot el
personal  siga coneixedor dels procediments a seguir  en cas d'urgència mèdica.  Així
mateix, si algun alumne precisara d'adaptacions tant per al seguiment de les classes
com  per  a  la  realització  dels  exàmens  o  proves,  pot  sol·licitar-ho  en  secretaria
mitjançant la presentació de la documentació pertinent.

- Es prega respectar els períodes de descans del professorat entre classe i classe. Si hi
haguera qualsevol circumstància acadèmica o personal que volguera comentar amb el
professor/a, faça-li-ho saber a l'inici o final de la classe i aquest/a li donarà cita per al
seu horari d'atenció a l'alumnat.  TOT EL PROFESSORAT DEL CENTRE DISPOSA D’UN
HORARI  ESPECÍFIC  D’ATENCIÓ  A  L’ALUMNAT.  El  seu  professor/a  li  informarà  de
l’esmentat horari la primera setmana de classe.

2. Calendari escolar:

Les classes es desenvoluparan en horari altern de dilluns a dijous. El calendari escolar
del curs 2022/2023 està publicat en la pàgina web de l’EOI Paterna.



3. Pèrdua d’escolaritat:

L'alumnat  oficial  perd  l'escolaritat  per  la  no assistència  a  classe  a  partir  de  9 faltes
injustificades. Quan aquesta situació es produïsca, el professor o professora entregarà a
Direcció d'estudis una llista amb els noms i número NIA d'aquelles persones que, per
haver  faltat  reiteradament  a  classe,  poden perdre  l'escolaritat.  La  data  per  a  aquest
lliurament  serà  el  de  31  de  gener  de  2023.  A  l'alumnat  que  es  trobe  en  aquesta
circumstància se li notificarà des de la secretaria del centre. Disposaran de termini fins al
10 de febrer de 2023 per a,  si  escau, justificar aquestes absències i  evitar la pèrdua
d'escolaritat.

La  no assistència  a  classe  per  motius  injustificats  i,  per  tant,  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 ordinària i extraordinària.

En qualsevol cas, aquests alumnes/as no seran considerats com a alumnes /as oficials
del curs anterior en l'ordre de prioritats per a obtindre plaça a l'escola i la seua matrícula
oficial  del  mateix  curs  quedarà  condicionada  a  l'existència  de  places,  una  vegada
finalitzat el procés de matriculació de setembre, per al següent curs escolar.

És a dir, es matricularan al final del procés de matrícula sempre i quan queden vacants
disponibles.

4 . Renúncies:
 
Segons  l'Article  9  de  l'Ordre  31/01/2008,  l'alumnat  podrà  sol·licitar  al  centre  la
renúncia de matrícula. Existeixen dos tipus de renúncies:

1 - Ordinària (fins al 31 de gener de 2023): 
L'alumnat amb renúncia ordinària haurà de sotmetre's de nou al procés d'admissió, és a
dir, s'hauran de preinscriure (en els idiomes i nivells que requerisquen preinscripció) i es
matricularan com l'alumnat oficial.

2 – Justificada (Presentació de sol·licitud de l'1 de febrer al 31 de març de 2023): 
L'alumnat que desitge renunciar a la matrícula en aquest període, haurà de presentar
documentació que justifique aquesta renúncia.  Només es tindran en compte causes
sobrevingudes a partir de l'1 de febrer.
Aquest tipus de renúncies es valorarà pel Consell Escolar. De ser acceptada, tindrà la
mateixa  consideració  a  l'efecte  de  matrícula  per  al  següent  curs  que  la  renúncia
ordinària. Les que no siguen aprovades per aquesta Comissió, tindran la consideració de
pèrdues d'escolaritat.

En tots dos casos, les renúncies no computaran a l'efecte de permanència màxima en el
nivell.



5. Repetició de curs:

L'alumnat disposa del doble de cursos acadèmics per cada curs per a completar els
seus estudis en cada nivell.

6. Matrícula en proves de certificació:
 
Les persones matriculades com a alumnes oficials en els cursos conduents a certificació
de cada nivell HAURAN DE REALITZAR LA INSCRIPCIÓ en aquestes proves en les dates
establides per Conselleria d’Educació. 

Les persones   matriculades   en   els   cursos no conduents a certificació que desitgen
presentar-se a les Proves de Certificació podran matricular-se en aquests exàmens com
si foren alumnat lliure, és a dir, pagant les taxes d'examen.

Idioma Conduents a PUC No conduents a PUC

Alemany 2B1 1A2, 2A2, 1B1

Francés 2B1 1A2, 2A2, 1B1

Anglés 2B1, 2B2, 2C1 1A2, 2A2, 1B1, 1B2, 1C1

Italià 1B1 1A2, 2A2

Valencià 1B2, 1C1, 2C2 1C2


