
 
Ajuntament de Benicàssim

ESCOLA MUNICIPAL D’IDIOMES   CURS   2020-2021  

La realització dels tallers d’idiomes està supeditada a la participació mínima establida en cada cas i,
sobretot, a les disposicions sanitàries que es puguen establir per la COVID-19.
Els  horaris  de les classes poden modificar-se segons criteri  del  centre,  previ  avís  als  alumnes
interessats.
Els alumnes nous han d'adjuntar escanejada la fotocòpia del  DNI, NIE o passaport i una foto de
carnet que es portarà en mà al SIC o al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià. No s'accepta
fotocòpia de la foto. Els menors de 18 anys no han d'adjuntar aquesta documentació.

Calendari d’admissió:

Reunió informativa. Centre de Formació Josep
Barberà i Ceprià

17 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 30 de setembre (ambdós inclosos)

Prova  de  nivell.  Centre  de  Formació  Josep
Barberà i Ceprià (només grup Practical English-2
i Hören und Sprechen)

4 d’ octubre a les 18 h Practical English-2

4 d’octubre a les 19 h Hören und Sprechen

Publicació de les llistes d’admesos i d’espera 7 d’octubre

Període per a omplir les places vacants A partir del 7 d'octubre

Inici de les classes 13 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). Sol·licitar cita prèvia (tlf.964300962
o a través de la seu electrònica www.benicassim.sedeelectronica.es). La sol·licitud serà omplida pel
funcionari del SIC.

En línia (amb certificat electrònic): Omplint la instància ‟IDIOMES Centre Municipal de FPA” que hi
ha en la seu electrònica de l'Ajuntament (en www.benicassim.sedeelectronica.es). En cas de nous
alumnes s'adjuntarà escanejada la documentació sol·licitada (DNI, NIE, passaport) i la foto de mida
carnet es portarà en mà al SIC o al Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià. És imprescindible
adjuntar escanejada la domiciliació bancària degudament omplida.

Les inscripcions  presentades a  través de la  seu electrònica abans del  dia 20 a les  8 h seran
desestimades.

En el cas que les inscripcions superen el nombre de places disponibles, es farà un sorteig públic el
10 de setembre a les 11 h en el Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià, en què es traurà a
l'atzar una lletra, a partir de la qual s'aniran atorgant les places seguint l'orde alfabètic del primer
cognom de l'alumne inscrit. Les persones empadronades a Benicàssim tenen preferència.

Igual que en els cursos anteriors, 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
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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 són 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. 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 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. Els nous alumnes seran avisats telefònicament i abans
d'acudir  a  classe  hauran  de  firmar  l'acceptació  de  la  plaça  en  les  oficines  del  Departament
d'Educació.
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