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ESCOLA MUNICIPAL D’IDIOMES   CURS   2018-2019  

La realització dels tallers d’idiomes està supeditada a la participació mínima establida en cada cas.
Els horaris de les classes poden modificar-se segons criteri del centre, previ avís als alumnes interessats.
Els alumnes nous han d’adjuntar fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència i una foto de carnet, no
s'accepta fotocòpia de la foto (els menors de 18 anys no han d'adjuntar esta documentació).

Calendari d’admissió:

Documentació  en  el  Centre  de  Formació  Josep
Barberà i Ceprià i en la pàgina web

A partir del 3 de setembre

Reunió  informativa.  Centre  de  Formació  Josép
Barberà i Ceprià

Dimarts 18 de setembre 
Infantil: 16 h / Adults: 17 h

Període de consulta amb el professorat per a poder
establir el nivell de l’alumne

A determinar

Període d’inscripció Del 20 al 28 de setembre (ambdós inclosos)

Prova de nivell. Centre de Formació Josép Barberà i
Ceprià (només grup Practial English-2 i Hören und
sprechen)

El 1 d’ octubre a les 19 h

Publicació de les llistes d’admesos i d’espera 5 d’octubre

Període per a omplir les plaçes vacants A partir del 5 d'octubre

Inici de les classes Dilluns 15 d’octubre

La inscripció pot fer-se:
Presencialment:  En  el  SIC  (planta  baixa  de  l’Ajuntament),  de  dilluns  a  divendres  de  8.00  a  17.00  h
ininterrompudament (consulteu l’horari de la setmana de festes).
En  línia:  Omplint  la  instància  general  que  hi  ha  en  la  seu  electrònica  de  l’Ajuntament  (en
benicassim.sedeelectronica.es). 

Les places s’assignaran per rigorós ordre de presentació, si bé tindran preferència les persones empadronades
a Benicàssim.

Igual que en el curs anterior, la forma de pagament serà trimestral i es remetrà en gestió de cobrament al
compte corrent del subjecte passiu a principis de cada trimestre. És imprescindible adjuntar fotocòpia del DNI
del titular del compte i acreditació de la titularitat, tal com s’indica en l’imprés de domiciliació bancària.

Els preus seran els següents:
a) Drets d’inscripció: 6,61 €
b) Trimestre (majors 18 anys): 36,06 € c) Trimestre (menors 18 anys): 18,03€

Les persones que estiguen en possessió del carnet Gent d'Or han d’adjuntar-ne fotocòpia a la inscripció per a
poder aplicar el 50% de bonificació.

Per a  donar-se  de  baixa després  d’haver  tramitat  la  matrícula,  ha  de  notificar-ho  per  escrit amb prou
d'antelació, en instància presentada en el SIC (Servei d’Informació Ciutadana) de l’Ajuntament amb registre
d’entrada de documents i causarà efecte a partir del trimestre següent a la notificació.

En  els grups amb llista d'espera, la direcció es reserva el dret de donar de baixa d'ofici a aquells alumnes que
no assistisquen a classe sense justificació.  D'esta manera es podran tramitar noves altes respectant l'orde de la
llista d'espera.
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IDIOMA:

NIVELL:
HORARI:

DADES DE L’ALUMNE/A

Cognoms:...........................................................................…... Nom.............................................. 

DNI:.............................. Nacionalitat:.............................…....Data de  naixement:......................... 

Lloc: ............................Província:.......................................País:....................Edat ......... Sexe:..... 

Adreça............................................................................…….…………………………………….

C.P............……………...Ciutat:....….………………….………………………….........................

Telèfons:................................./................................. Professió: (opcional) ...............……..........…....

Adreça electrònica:...........................................................................................................................

Carnet Gent d’Or (adjuntar fotocòpia)   SÍ    NO Empadronat   SÍ    NO

Benicàssim,         de/d’                                    de 20  
Firma

La matriculació suposa acceptar les condicions següents:

Els gastos de matrícula (6,61 €) i els pagaments trimestrals (18,03 € els menors de 18 anys, i  36,06 € els
majors de 18 anys) s’abonaran per domiciliació bancària i trimestres avançats.

Per a tramitar l’alta és imprescindible presentar aquest imprés, juntament amb la domiciliació bancària, una
foto i una fotocòpia del DNI en el SIC (registre d’entrada de documents) en el termini establit.
Per a donar-se de baixa una vegada tramitada la matrícula, ha de notificar-ho a l’Ajuntament de Benicàssim per escrit
amb  prou  d'antelació,  en  instància presentada  en  el  SIC (Servei  d’Atenció  Ciutadana),  amb  registre  municipal
d’entrada. No s’admetran les comunicacions verbals de baixa en l’assistència a les classes objecte del preu públic. Les
baixes que es cursen pel procediment que anteriorment s’acaba de descriure, causaran efectes econòmics a partir del
trimestre següent a la notificació.
 

Els horaris dels tallers podran modificar-se a criteri del  Centre, previ avís a l'alumnat afectat.

Per la present S'AUTORITZA publicar el nom i cognoms de l'alumnat en els llistats publicats en la web.

Les dades que vosté facilite en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat
de l'Ajuntament de Benicàssim i podran ser usats pel titular del fitxer per a exercir funcions pròpies de l'àmbit de les
seues  competències.  De  conformitat  amb  el  Reglament  UE  2016/679  de  27´d'abril,  podreu  exercir  els  drets
previstos en el mateix ant l'Ajuntament de Benicàssim..


	AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
	Secretaria General

	ESCOLA MUNICIPAL D’IDIOMES CURS 2018-2019
	AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
	Secretaria General



