
NORMES INTERNES  ESCOLA MUNICIPAL D'ANGLÉS

Tot seguit, s'exposen les normes internes que regulen el funcionament

de  les  classes  d'Anglés  oferides  per  l'Ajuntament  de  Muro  i  que  seran

impartides a l'edifici del Matzem.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

1. Els alumnes es poden matricular en els diferents nivells d'Anglés (A1,

A2, B1, B2) si tenen una edat compresa entre els 10 (6é de Primària) i els 80

anys.

2. La finalitat de les classes és l'obtenció d'un títol oficial d'Anglés.

3. El curs tindrà una durada total de 9 mesos, començarà l'1 d'octubre i

finalitzarà al mes de juny, segons el calendari escolar.

4. El curs comptarà amb dues hores de classe a la setmana en les quals

s'impartiran els continguts propis de cada nivell, segons el criteri del docent.

5. L'alumne també comptarà amb un mínim de dues hores mensuals per

tal de preparar els exàmens oficials de Cambridge, a més de la pràctica del

speaking (tot això segons l'horari disponible del docent).

6. Els alumnes realitzaran un examen per trimestres sobre les diferents

àrees  de  la  llengua  anglesa  (reading,  listening,  speaking,  writing,  use  of

english). L'avaluació serà contínua, per tant, serà necessari superar l'examen

de l'últim trimestre.

7. Els alumnes, en finalitzar el curs de B1 i B2, hauran d'obtenir una nota

superior a 6 (en l’apartat de gramàtica) per poder passar al nivell següent. En

els cursos anteriors la nota mínima exigida serà de 5.

8. En el  cas que l'alumne, en finalitzar el  curs,  no haja obtingut  el  6

necessari  per  a  la  seua  promoció  al  curs  següent  podrà  realitzar  una

recuperació.

9. Els alumnes hauran de mantenir ordenat el seu material de classe i

crear-se el seu propi llibre o dossier amb els continguts del curs (estructures

gramaticals, llista de verbs, vocabulari dels temes, models de writing...)



INGRÉS 

10. Tots els alumnes que desitgen matricular-se en algun dels nivells

(A1, A2, B1, B2) han de recollir l'imprés de matrícula que trobaran en la pàgina

web  de  l'Ajuntament.  S'ha  d'emplenar  l'imprés  amb  les  dades  necessàries,

segellar-ho  en  una  oficina  bancària  i  adjuntar  el  DNI  del  titular  del  compte

(major d'edat, coincidir el nom del titular del compte amb el DNI).

11.  Els  antics  alumnes hauran  de  comprovar  prèviament  que  han

superat la nota mínima exigida en el curs anterior (6 en els nivells de B1 i B2 i 5

en els nivells anteriors) per poder matricular-se en el nivell següent. 

12. Per als alumnes de nou ingrés en els nivells A1 i A2 no es requereix

una prova de nivell.

13. Per als alumnes de nou ingrés en els nivells B1 i B2 es realitzarà una

prova  de nivell,  que consistirà  en  un  reading i  un  examen tipus  test  sobre

gramàtica.

14.  Els  alumnes  que  tinguen  un  títol  oficial  poden  accedir  al  nivell

següent sense la necessitat de realitzar una prova de nivell.

15. En el cas que el nombre de candidats per a un dels nivells supere el

nombre de places que s'ofereixen, es procedirà a la selecció segons els criteris

següents:

- En els nivells A1 i A2 es valorarà tant la renda familiar com la nota

mitjana del curs escolar anterior, amb uns percentatges del 50% i 50%. En cas

d'empat entre dos o més alumnes es decidirà per renda familiar.

- En els nivells B1 i B2 (adolescents) es valorarà tant la renda familiar

com la nota mitjana del curs escolar anterior, amb uns percentatges del 50% i

50%. En cas d'empat entre dos o més alumnes es decidirà per renda familiar.

- En els nivells B1 i B2 (adults) es valorarà la renda familiar o individual i

el resultat de la prova de nivell, amb uns percentatges del 50% i 50%. En cas

d'empat entre dos o més alumnes es decidirà per renda familiar o individual.



EXÀMENS OFICIALS

16. Al llarg del curs s'informarà de les diferents convocatòries per als

exàmens oficials en les dues modalitats: Computer based i Paper based.

17.  La  matrícula  en  els  exàmens  oficials  i  la  recollida  dels  títols  es

gestionarà pel centre, per a tots els alumnes que ho desitgen.

BAIXA DEL CURS

18.  La  baixa  del  curs  es  regula  segons  l’establert  a  l’article  4  de

l’ordenança de l’Administració Local 8795, que està publicada al Bolletí Oficial

de  la  Província  d’Alacant  (BOP,  núm.  152 de 9 d’agost  de  2016)  de  Muro

d’Alcoi.

La baixa del curs sols procedirà en els següents casos:

- Quan es justifique mitjançant certificat mèdic la impossibilitat d'assistir a

les classes.

-  Quan  s'acredite  a  través  d’un  contracte  de  treball  la  impossibilitat

d'assistir a les classes d’anglés per raons laborals.

-  Quan  s'acredite  mitjançant  certificat  d'empadronament  el  canvi  de

domicili que impossibilite l'assistència a les classes d'anglés.


