Data: ________________

CURS GENERAL
OCTUBRE - JUNY

IDIOMA:

2.- Drets d’inscripció. Els alumnes que es matriculen per primera vegada en un curs del Centre d’Idiomes hauran d’abonar els
drets d’inscripció abans del començament del curs (40€). Els drets d’inscripció no es tornen en cas de cancel·lació o baixa del
curs per part de l’alumne.
3.- Descomptes. Totes les persones beneficiàries de descomptes en els preus dels cursos (alumnes i familiars en primer grau de
treballadors de la UV) trobaran reduït el preu en funció de la forma de pagament. En cas de donar-se de baixa l’alumne, una
volta iniciat el curs, els descomptes deixen de tindre efectivitat i, per tant, les quantitats descomptades en la matrícula es
computen com pendents d’abonament i s’inclouen en la liquidació a favor del Centre d’Idiomes. Aquesta circumstància pot
arribar a tindre un càrrec negatiu al compte final.

AVIS IMPORTANT
· LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE NIVELL NO DÓNA DRET A RESERVA DE PLAÇA. LES PLACES PODEN
ESGOTAR-SE INCLÚS DURANT EL PERÍODE DE MATRICULA.
· LA PROVA DE NIVELL TÉ UN COST DE 5€ NO SÓN REEMBOSSABLES EN CAP CAS.

4.- Devolucions. Alguns estudiants, en funció de les convencions amb altres institucions podran ser beneficiaris potencials
d’una devolució parcial dels preus de curs abonats. Aquesta devolució estarà condicionada a l’obtenció d’un certificat
d’assistència i aprofitament òptim (anar a Certificats, Assistència i aprofitament) quan el curs haja acabat. En el procés de
matrícula s’informarà als alumnes afectats per aquesta circumstància.

· POTSER NO QUEDEN PLACES A L'HORA DE FER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ. ES RECOMANA NO
DEMORAR ELS TERMINIS DE MATRICULA UNA VEGADA REALITZADA LA PROVA.

FULL D’INSCRIPCIÓ
Data
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-

/ /

Cognoms
Adreça
Població

1.- Prova de nivell. L’accés de nous alumnes a grups de nivell no principiant està condicionat a la realització d’una prova de
nivell. Serà necessari concertar una cita prèvia a la Secretaria del Centre d’Idiomes. El preu de realització de la prova de nivell
(5€) no és reembossarà en cap cas. Segons les previsions d’ocupació dels cursos, la Direcció podrà decidir el tancament
anticipat, fins i tot sense previ avís, del període de sol·licitud de proves de nivell per a algunes llengües, encara que es trobe
dins del període anunciat d’inscripció. La realització de la prova de nivell no és garantia, en cap cas, de la reserva de plaça
en els cursos.

5.- Nombre d’alumnes per grup. Els grups tenen un número màxim i mínim d’alumnes variable segons les característiques del
grup. Queda a criteri de la Direcció dividir o cancel·lar els grups en funció de les necessitats del centre. Els grups que no arriben
a un número mínim d’alumnes podrà ser cancel·lat pel Centre d’Idiomes. Aquesta circumstància es ficarà en coneixement
dels alumnes afectats, que rebran informació d’altres grups disponibles o, en altre cas, es produirà la devolució total de les
quantitats abonades. Una vegada un grup estiga complet amb el número màxim d’alumnes, no s’admetrà cap matrícula en
eixe grup. Les places en els grups són limitades i la realització de la prova de nivell o rebre informació sobre la disponibilitat de
places en una data determinada no suposa l’acceptació de reserva de plaça per part del Centre d’Idiomes.
6.- Canvis de nivell / horari / grup. La Direcció podrà aconsellar, i en el seu cas decidir, el canvi de nivell per aconseguir el
màxim aprofitament dels cursos. Així mateix, tot alumne que desitge canviar d’hora, grup o nivell haurà de sol·licitar-ho per
escrit a la Direcció. Aquests canvis dependran de la disponibilitat de places en els grups, horaris i nivells sol·licitats.

Códi postal

Teléfon

7.- Avaluació. Al llarg dels cursos generals es realitzen diverses proves, tant escrites com orals, per a determinar la consecució
dels objectius fixats. Aquestes proves tenen caràcter obligatori per a obtindre el certificat d’assistència i aprofitament.

E-mail

8.- Certificats. En un període de quinze dies després de finalitzar el curs l’alumne podrà recollir el seu certificat d’assistència o
d’assistència i aprofitament.

COLECTIU AL QUÈ PERTANY
Estudiant Universitat de València

PAS

Familiar de treballador UV

altres

PDI

Alumni UV

1. Assistència. Es fa constar el número d’hores realitzades per l’estudiant.
2. Assistència i aprofitament. Quan finalitza el curs, en cas d’haver arribat als objectius marcats per al nivell i amb
una assistència mínima del 90%, s’obté un certificat on es fa constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el
número d’hores

PROVA DE NIVELL

Com has conegut el centre?
…………………………………………………………

¿HAS PARTICIPAT EN ALGUN PROGRAMA D’INTERCANVI?

SI

□ __________

(especifica) ________________NO

DATA DE MATRICULA

□

OBSERVACIONS:
A OMPLIR PEL CENTRE

DIES

HORES

NIVELL

Les dades personals suministrades s’incorporaran al fitxer “Gestió d’alumnes” titularitat del Centre d’Idiomes de la Universitat de
València, S.L., les finalitats del qual són la gestió administrativa i econòmica del centre i la prestació dels servicis docents ofertats.
En cas que vosté siga beneficiari de descomptes o beques per estar vinculat a la Universitat de València com a personal, familiar
de personal o estudiant les seues dades seran cedides a la esmenada universitat per a realitzar les comprobacions corresponents
sobre aquesta vinculació. Així mateix, en cas de tenir domicil·liat el pagament, les seues dades seran cedides a les entitats
bancàries amb les que treballa el Centre. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, podrà exercir-los en
C/ Serpis 25 – 46022 Valencia, mitjançant sol·licitud per escrit adjuntant document identificatiu
Consent

El preu dels cursos inclou l’emissió d’un certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament. L’emissió de duplicats estarà
subjecta a l’abonament de la tarifa corresponent. L’enviament de certificats per correu ordinari està subjecte, així mateix, al
pagament d’una tarifa.(5€)
9.- Cancel·lació i baixes. Els alumnes inscrits en cursos generals que sol·liciten cancel·lar la inscripció en un curs o donar-se de
baixa hauran d’omplir la sol·licitud pertinent en la Secretaria del Centre. S’acceptaran únicament sol·licituds de baixa
presentades per escrit en la Secretaria del Centre d’Idiomes. Les devolucions seran variables en funció del calendari dels cursos.
Els alumnes que cancel·len la matrícula amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data d’inici tindran
dret a la devolució íntegra de les quantitats abonades, amb excepció dels drets d’inscripció no reembossable en cas de
cancel·lació o baixa per part de l’alumne. Una vegada començat el curs, es descomptarà un 35% del preu total del curs als
alumnes que causen baixa en el període octubre - desembre i un 70% del preu total del curs als que causen baixa en el període
gener - març. Els estudiants inscrits a partir del mes de gener que sol·liciten causar baixa tindran un descompte del 50% del
preu total del període matriculat. En cas de cancel·lació o baixa, els descomptes no es fan efectius, així que a efectes de
còmput, les quantitats no abonades per aquest concepte es computen com quantitats no abonades. Els alumnes que es
donen de baixa a partir de l’1 d’abril no podran reclamar cap devolució. En tot cas, si la devolució comporta despeses
addicionals o despeses bancàries, aniran a càrrec de l’alumne.
10.- Serveis del curs: tutories, tallers i grups de conversa. Sols poden fer ús d’aquests serveis, aquells alumnes inscrits en el curs
acadèmic vigent, al corrent del pagament i desprès de fer una reserva prèvia del servei.
(Firma)

D’acord,

No Consent

Nom i cognoms___________________________________________________________________________________________________

