
 
 

 

GUIA DE L’ALUMNAT 

Curs 2018-2019 
 

NORMES ADMINISTRATIVES 
Aquestes normes administratives es regeixen pel Decret 4/2009 de 13 de gener, pel qual s’estableix               
l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.01.2009) i                
la resolució de 20 de juny de 2018, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels                     
centres per al curs 2018-2019 
 

1. MATRÍCULA OFICIAL  
 
La matrícula oficial dóna dret a assistir a classe i a presentar-se a una convocatòria: al gener/febrer pels cursos                   
flexibles de 1r Q i al maig/juny pels cursos extensius i els flexibles de 2n Q. 
La durada dels cursos oficials és d’un mínim de 130 hores els extensius i de 65 hores els flexibles. 
La matrícula de l’antic alumnat tindrà lloc durant el mes de juliol i es formalitzarà en línia a través de l’aplicatiu                     

CENTROSNET que es troba a www.eoimaresme.cat.  

Les indicacions de com formalitzar la matrícula estaran disponibles durant el mes de juny a l’escola i al web de                    

l’escola. 

 

Es considera  il·legal: 
- Inscriure’s com a alumne lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi, de Nivell                 
 Avançat o de C1 (convocatòries febrer i juny) si ja s’està matriculat com a alumne oficial a una EOI. 
- Matricular-se del mateix idioma, durant el mateix curs acadèmic, a dues Escoles Oficials d’Idiomes               
diferents. 

En qualsevol dels supòsits anteriors, s’anul·larien les dues matrícules i, en conseqüència, l’alumne en qüestió               
quedaria sotmès a les sancions següents : 

a) Pèrdua del dret a la devolució dels imports d’ambdues matrícules. 
b) Pèrdua del dret a presentar-se a qualsevol examen parcial o final, i a obtenir cap qualificació. També                  
es podria anul·lar la nota final posteriorment. 

1.1. Permanència en els estudis 

 

La LOE estructura el pla d’estudis en: 
● Nivell bàsic (A2): 1r i 2n curs 
● Nivell intermedi (B1): 3r curs 
● Nivell avançat (B2): 4t i 5è curs 
● C1 (només de llengua anglesa, a      

la EOI Maresme) 

La LOMCE estructura el pla d’estudis en: 
● Nivell bàsic (A2): 1r i 2n curs - Implantació 2019/20 
● Nivell intermedi B1 (B1): 3r curs - Implantació 2018/19 
● Nivell intermedi B2 (B2): 4rt i 5è curs - Implantació         

2018/19 
● Nivell avançat: C1 (només de llengua anglesa, a la EOI         

Maresme) - Implantació 2019/20 
  

Enguany el pla d’estudis és el següent: 

● Nivell bàsic A2 (LOE) 

● Nivell Intermedi B1 (LOMCE) 

● Nivell Intermedi B2 (LOMCE) 

● Nivell C1 anglès (LOE) 
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En cadascun dels nivells bàsic, intermedi i avançat, l'alumne té dret a romandre matriculat en règim                
d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels              
cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent. 
L'alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic i no el supera, o que cursa per tercera                     
vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada. 
Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o el primer curs del nivell avançat, l'alumne ha de                     
demanar-ho a la direcció de l'escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la                 
sol·licitud i el procés d'aprenentatge seguit per l'alumne al llarg dels dos cursos realitzats. 
L'alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat el pot cursar                    
un màxim de dues vegades. 
Dins de cada nivell C1 i C2 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat                   
presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, la direcció pot autoritzar la repetició o                 
permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumne que ho sol·liciti. 
 

1.2 Convocatòria addicional 
En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l'escola i sempre que no representi fer el mateix curs                    
per quarta vegada, la direcció pot autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial                 
presencial a l'alumne que ho sol·liciti, quan aquest ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència                  
autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional               
per nivell. 
 
En els cursos flexibilitzats, l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial un màxim                 
de dos cursos A i de dos cursos B. En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l'escola, pot                     
autoritzar la repetició o permanència d'un únic curs A o B més en règim oficial flexibilitzat per nivell (bàsic,                   
intermedi o avançat). 
 
El procediment a seguir per demanar la convocatòria addicional és el següent: 

● Presentació de la corresponent sol·licitud dins el termini establert : 

o per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre: els 28 i 29 de gener de 2019. Resolució: el 
31 de gener de 2019 

o per als cursos extensius i per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre: del dia 1 al 5 de 
juliol de 2019. Resolució: del 08 al 12 de juliol de 2019 

La valoració per part de la directora tindrà en compte els següents aspectes: 

● Circumstàncies al·legades documentalment  per part del  sol·licitant. 
● Informe del/de la professor/a  
● Procés d’aprenentatge dels dos darrers cursos. 

La concessió d’aquesta convocatòria addicional està condicionada a la disponibilitat de places. 

1.3 Renúncies 
Les normes d'organització i funcionament especifiquen que: 

1.2.1 L'alumne oficial pot presentar al director o directora de l'escola la renúncia a la matrícula en un                  
idioma, en un termini que finalitza: 

▪ el 31 d'octubre de 2018, per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre 
▪ el 30 de novembre de 2018, per als cursos extensius, 
▪ l’1 de març de 2019 per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.  
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Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l'efecte de repetició, ni el dret al retorn de                  
l'import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial               
abandona, el curs computa a l'efecte de repetició i l'alumne ha de tenir, a tots els efectes, la                  
consideració de "no presentat " en la qualificació final. 

 

L'alumne només pot fer una d'aquestes renúncies per curs. 
 

1.2.2 Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes pot sol·licitar a                 

la direcció de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no                  

siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola pot concedir la renúncia un cop               

obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. 

El curs a què s’ha renunciat computa a l'efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats                 
anteriors s'han de fer constar en l'expedient acadèmic de l'alumne. 

 

Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s'han de fer constar en l'expedient acadèmic de l'alumne. 
 

Important 
● Cal tenir en compte que cap alumne no pot renunciar dues vegades al mateix curs. 
● Els motius de la renúncia han de ser posteriors al moment de la matrícula. 
● L’import de la matrícula no serà retornat sota cap concepte en cas d’adherir-se al dret a                

renúncia. 
● No es concedirà la renúncia:   

● Si s’està gaudint de la convocatòria addicional. 
● Si la qualificació del curs anterior és un “No Presentat” o “No qualificat.” 

 

La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a                   
classe fins al final del curs en què es realitza. També impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. El                   
curs al qual s’hagi renunciat no compta a efectes acadèmics. La resolució de la sol·licitud (si s’atorga o no la                    
renúncia) es notificarà per escrit a l’interessat. No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini. 
S’ha de presentar el model de sol·licitud corresponent a consergeria o al web www.eoimaresme.cat (apartat               
secretaria/models impresos). 

1.3. Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic 
Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre                   
centre, el trasllat s'anomena "trasllat de matrícula viva".  
El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza: 

● el 30 de novembre, per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre 
● l'1 de març, per als cursos extensius 
● el 29 de març, per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre 

 
La sol·licitud de matrícula s'ha de fer al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat                 
d'expedient" i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. Caldrà presentar el full de pagament                 
de la matrícula efectuada al centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l'EOI de destinació ho ha                   
de comunicar al sol·licitant. L'EOI de destinació ha de tramitar d'ofici el trasllat d'expedient de l'alumne. En cas                  
de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, s'obrirà una llista d'espera on els sol·licitants han de poder                  
indicar els grups i horaris desitjats. 
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1.3.1. Trasllat de l'alumne durant el curs acadèmic (canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats) 
 
Es preveu que hi pugui haver un canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitzats durant el primer i el                    
segon quadrimestre. 

●   Primer quadrimestre 
Els alumnes de cursos flexibilitzats dels nivells 1r A, 2n A i 3r A, matriculats al primer quadrimestre del curs                    
2017-2018 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat (1r, 2n i 3r) poden sol·licitar el trasllat de                    
matrícula a un altre centre fins al 30 de novembre. 
Els alumnes de cursos extensius de 1r, 2n i 3r que vulguin traslladar la matrícula a un curs flexibilitzat (1r A, 2n                      
A i 3r A) poden sol·licitar-ho fins al 30 de novembre. 
 

● Segon quadrimestre 
Els alumnes de cursos flexibilitzats dels nivells 1r B, 2n B i 3r B matriculats al segon quadrimestre del curs                    
2017-2018 que vulguin traslladar la matrícula a un curs no flexibilitzat (1r, 2n i 3r) poden sol·licitar-ho fins al 29                    
de març. 
Els alumnes de cursos extensius dels nivells 1r, 2n i 3r matriculats al curs 2018-2019 que vulguin traslladar la                   
matrícula a un curs flexibilitzat (1r B, 2n B i 3r B) poden fer-ho fins al 29 de març.  
 
La sol·licitud de matrícula s'ha de fer al centre de destinació mitjançant el model "Sol·licitud de trasllat                 

d'expedient" i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és                 

el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d'origen. En el moment de produir-se una vacant,                   

l'EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L'EOI de destinació ha de tramitar d'ofici el trasllat                  

d'expedient de l'alumne. En cas de no haver-hi vacants en l'EOI de destinació, cal obrir una llista d'espera on                   

els sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats. 

 

1.3.2. Trasllat de l'alumne en període no lectiu 
 
Els alumnes oficials, un cop formalitzada la matrícula al centre d'origen, poden sol·licitar un trasllat de                
matrícula a una altra escola els 16 i 17 de juliol. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l'escola de                     
destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L'escola de destinació s'ha de posar en contacte                 
amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi per notificar l'acceptació o la denegació del trasllat. En cas                   
d'acceptació, el procés de trasllat ha d'haver acabat abans del 23 de juliol. La documentació que l'alumne ha                  
d'aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places                      
vacants, l'escola de destinació ha de sol·licitar el trasllat de l'expedient acadèmic de l'alumne a l'escola                
d'origen. 
En aquest període no es pot sol·licitar el trasllat de matrícula del nivell C1 d'alemany, d'anglès o de francès. 
 

Els alumnes d’altres EOIs signaran en el moment de la matrícula una declaració jurada sobre els punts                 
següents: 

● Que l’alumne no es matricula d’un curs que ja té aprovat en una altra EOI . 
● Que l’alumne no ha exhaurit totes les convocatòries per passar de curs. 

En cas de comprovar-se que  les dades declarades han estat falsejades, l’alumne, quedarà sotmès a les mateixes                 
sancions esmentades al punt que es refereix a “Incompatibilitat de matrícula”. 
 

La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen                  
conjuntament amb la documentació següent: original i fotocòpia del DNI, 1 fotografia. 
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1.4.Canvi de nivell dels nous alumnes 
En casos justificats, els nous alumnes poden sol·licitar un canvi de nivell fins al 31 d’octubre pels cursos                  
extensius i els flexibles de 1er Q. El o la cap d’estudis n'ha d'estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i                       
el canvi és possible, l'ha de formalitzar abans del 9 de novembre. 
Pel que fa als flexibles de 2n Q, els nous alumnes poden sol·licitar un canvi de nivell fins al 19 de febrer. El o la                         
cap d’estudis n'ha d'estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l'ha de formalitzar                    
abans del 22 de febrer. 
 

2. DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS 
Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a                     
continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen: 

● Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius i de cursos flexibilitzats                 
del primer quadrimestre fins al 5 d’octubre, i fins al 15 de febrer, per als cursos flexibilitzats del segon                   
quadrimestre. 

● Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi, del                 
certificat de nivell avançat o del certificat de nivell C1  quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de                   
taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives                 
d'admesos. 

● Pagaments duplicats o per import superior. 
● No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matrícula,                  

per l'import corresponent. 
● No prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major                 

els canvis en l'horari laboral ni els canvis de domicili o similars. 
● En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l'alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus                  

públics abans del 30 de novembre. 
● Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d'un nivell i posteriorment               

s'incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen la totalitat de l'import de matrícula corresponent,                
tenen dret a la devolució de l'import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible. 

 
Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s'han de formular mitjançant el model "Sol·licitud de                 
devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció                    
en les proves lliures", que s'ha de presentar preferentment a la secretaria de l'EOI; aquesta ha de registrar-ne                  
l'entrada i l’ha de revisar per orientar l'alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació                   
aportada. També es pot presentar en altres registres de l'Administració o en els altres llocs establerts per la                  
legislació. 
La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i                    
l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de                    
l'alumne. 
 

3. HORARIS  
L’horari assignat a cada alumne en el moment de matricular-se té les característiques següents: 

● En cap cas es podrà garantir la continuïtat de l’horari assignat en un curs per als cursos                 
posteriors. Sí que es garantirà la plaça en el nivell que s’estigui cursant sempre que no s’hagin                 
exhaurit les convocatòries corresponents legals i que l’alumne es matriculi en el termini fixat              
per als antics alumnes del seu idioma i nivell. 

● Pel que fa als cursos flexibilitzats, les modalitats A i B es consideren cursos diferents i, a                 
aquests efectes, tampoc no es podrà garantir el mateix horari dins el mateix curs acadèmic. 
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4. CANVIS D’HORARI  
Un cop formalitzada la matrícula, aquells alumnes que vulguin canviar l’horari assignat podran utilitzar els               
mecanismes següents : 
 

4.1. Permuta 
Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i                  
curs; cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes afectats. 
Es pot fer en qualsevol moment del curs: només cal que els dos alumnes comuniquin per escrit la seva intenció                    
de permutar els seus horaris al Departament d’Alumnat un cop notificats els professors respectius. 
Per proposar-vos permutes, podeu fer servir el suro que duu el rètol “Permutes” (vestíbul de l’escola). 
 

4.2. Canvi d’horari oficial 
Únicament es concedirà per causes degudament justificades sempre documentalment, d’acord amb les            
condicions següents: 

- Podran sol·licitar-ho els alumnes que al·leguin un dels motius següents (per aquest ordre de               
prioritat): 

● Problemes greus de salut. 
● Incompatibilitat de l’horari assignat amb l’activitat laboral. 
● Incompatibilitat amb altres estudis oficials prioritaris. 
● Altres causes justificades. 

 
-  Només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que tinguin vacants.  

 

Qualsevol d’aquests motius haurà de ser sempre justificat documentalment un cop feta la matrícula. 
Els alumnes interessats presentaran al Departament d’Alumnat, a l’atenció de la Direcció, els documents              
següents: 

● Imprès  sol·licitant el nou horari (document a Consergeria o a www.eoimaresme.cat,           
apartat secretaria/models impresos) 

● Justificant acreditatiu de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de            
treball o de la matrícula en un altre centre d’ensenyament, certificat de l’empresa o del               
centre d’estudis, entre d’altres. 
 

Les instàncies es classificaran per idioma i per horari sol·licitat. Durant la segona quinzena d’octubre (per als                 
cursos extensius i per als cursos flexibles del primer quadrimestre) i durant la segona quinzena de febrer (per                  
als cursos flexibles del segon quadrimestre), es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la                  
disponibilitat de places. 
En cas que, per a un horari determinat, hi hagi més sol·licituds degudament justificades que vacants, es                 
procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents. 
 

ATENCIÓ! Els canvis obtinguts mitjançant qualsevol dels dos mecanismes esmentats anteriorment seran            
definitius per a la resta del curs lectiu. 
 

5. ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES 
L'assistència dels alumnes de tots els nivells educatius al centre és obligatòria (article 22.1.a de la Llei                 
d'educació).  
En el cas dels alumnes menors d’edat 

● Enguany el centre no comunicarà les absències ni per correu electrònic ni per telèfon. 
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● En el cas d'absències repetides, dins el marc d'actuacions previst per a aquests casos al centre, s'ha                 
de procurar en primer lloc la solució del problema amb l'alumne i el pare, mare o tutors legals, i, si                    
cal, s'ha de sol·licitar la col·laboració dels professionals dels serveis educatius i dels serveis socials               
del municipi. 

 
Ateses les característiques dels alumnes i dels ensenyaments impartitsa les escoles oficials d'idiomes, el               
sistema de seguiment i control d'assistència dels alumnes ha de preveure: 

● El control diari de l'assistència dels alumnes a classe per part del professor corresponent, i la                
comunicació d’aquestes faltes per part del professor a la directora del centre. 

● La pèrdua del dret a l'avaluació contínua dels alumnes que tinguin absències superiors al 35% del                
temps lectiu, els quals només podran presentar-se a una prova a final de curs. 

 
Els dos punts anteriors s'entenen sens perjudici del que puguin disposar les normes d'organització i               
funcionament del centre en aplicació de l'article 37.4 de la Llei d'educació i dels articles 23, 24 i 25 del Decret                     
102/2010, d'autonomia dels centres educatius. 
 

6. Alumnes amb necessitats específiques 
  
L’alumne amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres             
trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos                
addicionals necessaris per desenvolupar les proves avaluadores mitjançant una sol·licitud que podeu trobar al              
nostre web www.eoimaresme.cat 
Aquest alumne ha de presentar durant la primera quinzena de desembre (convocatòria extraordinària) o              
durant la primera quinzena de març (convocatòria ordinària) la documentació justificativa de les causes que               
motiven la petició. 
És important tenir en compte que no es poden adoptar mesures d’adaptació de les proves per necessitats                 
específiques que no estiguin autoritzades per la DGAFCE. 

 
7. AVALUACIÓ 
 
7.1 Alumnes de cursos de 1r, 2n i 4t 
Els alumnes dels cursos 1r, 2n i 4t tenen dret a gaudir de l’avaluació contínua, realitzant les proves parcials que                    
els diversos departaments preveuran i que els professors administraran. Hi ha un nombre determinat de               
proves que seran comunicades als alumnes i que es realitzaran durant el curs. Els alumnes que no puguin                  
assistir regularment a classe o complir amb els requisits de l’avaluació contínua, mantenen el dret a l’avaluació                 
final. 
Aquesta informació s’explica al full d’inici de curs que donen els professors la primera setmana de classe. 
(veure full informatiu del vostre curs).  
 
Molt important: No oblideu que el percentatge per aconseguir la qualificació d’APTE és de 65 punts sobre 100. 
Les reclamacions a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, s’han de resoldre en primera instància amb el                  
professor. 
 

El sistema de seguiment i control d'assistència dels alumnes preveu la pèrdua del dret a l'avaluació contínua                 
per part dels alumnes que tinguin absències superiors al 35% del temps lectiu, que només podran presentar-se                 
a una prova de final de curs. 
 

7.2 Alumnes de cursos de 3r, 5è i C1 
Els alumnes dels cursos 3r (anglès i francès) i 3rB d’alemany, 5è i C1 es presentaran respectivament a les                   
proves que el Departament d’Ensenyament preveu i administren totes les EOIs. 
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6.2.1 Prova escrita: 
Les dates i els horaris de les proves d’obtenció del Certificat de Nivell Intermedi, del Certificat de Nivell Avançat                   
i del Nivell C1 es faran públiques tan bon punt ho determini el Departament d’Ensenyament. Les dates són                  
publicades, amb prou anticipació, pels departaments al tauler d’anuncis i al web del centre:              
www.eoimaresme.cat. 
 

6.2.2 Prova oral: 
La data de la prova oral es concretarà segons la convocatòria personal lliurada a cada alumne. Cal posar-se en                   
contacte amb el professor durant el mes de desembre pels alumnes del curs 3rB d’alemany de 1r Q i durant el                     
mes d’abril pels alumnes dels cursos 3r (anglès i francès) i 3rB d’alemany de 2n Q, 5è i C1 i recollir                     
personalment la convocatòria a classe o, en el seu defecte, al Departament d’alumnat dins el termini establert. 
El centre informarà del procediment a seguir en els casos de reclamacions sobre la qualificació de les proves de                   
Certificat Intermedi, de Certificat Avançat i de Certificat C1. 
Molt important: No oblideu que el percentatge per aconseguir la qualificació d’APTE és de 65 punts sobre 100. 
 
Revisions i reclamacions  
Els alumnes tenen dret a sol·licitar aclariments respecte les qualificacions provisionals obtingudes, així com a               
presentar-ne reclamacions. Les reclamacions s'han de presentar presencialment i per escrit, dins l'horari de              
secretaria del centre examinador, durant els tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de resultats                  
(consultar calendari de període d’exàmens). 

El procediment de reclamacions s'estableix a l'article 14 de l'Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, esmentada                
en la part expositiva. 

 

 

7.3 Plagi 
Els textos escrits i orals lliurats per ser avaluats, tant per a l’avaluació contínua com per a un possible examen                    
final,  com  en una prova de certificat, han de ser obra original del propi alumne. L’objectiu és mesurar fins a                    
quin grau s’han assolit els objectius del nivell segons el que estableix el currículum. D’aquesta manera l’alumne                 
pot demostrar tot el que ha après i detectar les possibles àrees de millora. Només així pot aprofitar els                   
recursos que ha après o està estudiant durant el curs per expressar-se i millorar la seva producció escrita i oral. 
Això vol dir que no es poden copiar ni traduir passatges o oracions d’altres fonts, com ara d’Internet, i                   
presentar-los com a pròpies. El text o la prova en qüestió es consideraran no avaluables. 
Tanmateix, sempre és recomanable proveir-se de les estructures i el vocabulari adequat per realitzar una tasca                
escrita o oral. Això inclou que es poden consultar fonts a Internet, però el resultat  final ha d’estar formulat                   
amb paraules pròpies. Tampoc no és permès ni es considera útil per a l’aprenentatge escriure un text en                  
llengua materna i traduir-lo posteriorment amb un programa informàtic. 
 

8. Lliurament certificats  
 

● Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi (LOE) 
Els Certificats de Nivell Bàsic i Intermedi es fan per defecte per a tots els alumnes que han superat el nivell. Es                      
poden recollir a la secretaria de l’escola a partir de passat un mes de la publicació de les notes. 
Cal venir personalment, presentar el DNI o passaport i signar en el llibre de registre de títols. Si no és possible                     
venir personalment es pot autoritzar una altra persona que ha de presentar un escrit d’autorització i el DNI o                   
passaport de la persona sol·licitant. 
Horari d’atenció : de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores. 
 

● Sol·licitud títol Nivell Avançat i Nivell C1 (LOE) 
Els títols de tots els idiomes de Nivell Avançat i Nivell C1 (anglès) s’han de sol·licitar a la secretaria del centre                     
presentant la següent documentació: 
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– DNI,NIE o passaport (original i fotocòpia). 
– Carnet de família nombrosa vigent (original i fotocòpia), si escau. 

El títol de Nivell Avançat i Nivell C1 suposa el pagament d’unes taxes. 
Les taxes i els preus públics per l’expedició de títols acadèmics i professionals es poden consultar al web del                   
Departament d’Ensenyament. 
 

● Termini sol·licitud  
Per als alumnes oficials i lliures de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol a partir de                    
setembre del mateix any de la convocatòria. 
Per als alumnes lliures de la convocatòria extraordinària d’anglès: es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes                 
de la publicació dels resultats. 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i de dilluns a dijous de 16.00 a 18.00 hores 
 
 

9. ESPAIS VIRTUALS  
 
9.1 Web www.eoimaresme.cat:  
Trobareu tota informació sobre els cursos del nostre centre. 
9.2 Centros.Net Des de la pàgina web de l’escola (www.eoimaresme.cat) a l’aplicatiu de Centros.net, l’alumne               
s’ha de donar d’alta per accedir a la consulta de les seves faltes d’assistència, qualificacions i formalitzar la                  
matrícula en línia. 
9.3 Aules Virtuals: Google Classroom 
9.4 App mòbil, des d’aquest aplicatiu mòbil, l’alumne rebrà comunicats (absència professorat, calendari             
mensual de les classes de conversa i més informacions d’interès), podrà trobar enllaços directes a la web de                  
l’escola i a centros.net. 

 
10. ESPAIS CENTRE  
 
10.1 Biblioteca de dilluns a dijous de 17h a 19h: servei de préstec, consulta de material didàctic, lloc de treball                    
en silenci. 
10.2 Sala del terrat de dilluns a dijous de 15h a 20h : aula de treball individual o en grup. 
 

10. ATENCIÓ A L’ALUMNAT  
● Si l’alumne té qualsevol dubte sobre temes administratius, s’ha de posar en contacte amb el               

Departament d’Alumnat: via email (eoimaresme@xtec.cat), trucant al centre o a la consergeria del             
mateix centre dins l’horari d’atenció a l’alumnat. 

● Si l’alumne té qualsevol dubte sobre temes pedagògics, s’ha de posar en contacte amb el seu                
professor, trucant (durant el seu horari d’atenció a l’alumnat) o enviant un email, per sol·licitar una                
entrevista, si s’escau.  En qualsevol cas, només es garantirà la seva resposta en horari laboral de dilluns                 
a divendres. 

 

11. REPRESENTATIVITAT  
Els alumnes oficials de l’EOI del Maresme estan representats a través: 

● dels delegats de curs  
● de l’Associació d’Alumnes de l’EOI del Maresme (aa.eoim@gmail.com) que s’encarrega entre altres            

coses de:  
o Espais de conversa 
o Servei préstec biblioteca 

● dels seus representats al Consell Escolar: es poden consultar els membres representants del Consell              
Escolar al taulell que es troba davant de Consergeria. 
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12. NORMES DE CONVIVÈNCIA  
Per regla general, amb l’objectiu de maximitzar l’atenció a classe i eliminar distraccions, s’han d’apagar o                
silenciar telèfons mòbils i altres aparells tecnològics durant el desenvolupament de la classe.  L’escola es               
reserva el dret d'expulsar aquell alumne que contravingui aquesta norma. 
 
No obstant això, cada professor pot decidir d’autoritzar l’ús de dispositius electrònics amb finalitats              
pedagògiques.  
 
Per motius de seguretat i mobilitat no es poden ni entrar ni aparcar cap sistema de transport (patinets i                   
bicicletes) dins del recinte de l'EOI del Maresme. 
 
13. PROTECCIÓ DE DADES  
Queda terminantment prohibit fotografiar o gravar dins l’aula, atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut                  
en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el                     
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
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