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Escola municipal d'anglés
Condicions Generals

GESTIÓ DE GRUPS

1. Aula Abierta Gestión Educativa S.L. es reserva el dret de:
a. No obrir un grup si no hi ha un mínim de huit alumnes per a eixe nivell i horari.
b. Tancar un grup quan el número siga inferior a cinc alumnes, reubicant als alumnes en grups de nivell

semblant prèvia confirmació i acord de l'alumne/a.
                

c. Prendre mesures quan un alumne/a cause molèsties i impedisca el normal desenroltllament de la       
classe i /o l'escola. 

FORMA DE PAGAMENT

1. La matrícula anticipada s'abonarà per mitjà de domiciliació bancària junt la primera mensualitat
2. En cas que Aula Abierta, no puga oferir a començament de curs el servici sol·licitat per l'alumne/a, es 

procedirà a la devolució de la matrícula a l'alumne/a.
3. El llibre de text es carregarà junt amb el rebut de la segona mensualitat, i no s’admet devolució.
4. Les quotes mensuals, es carregaran per mitjà de domiciliació bancària entre els dies 1 i 3 del mes 

corresponent.
5. El preu del curs està prorratejat per als mesos d'septembre a juny. Per este motiu la quota és la mateixa 

per a tots els mesos, independentment que per les distintes festivitats, coincidisquen dies lectius o no 
en algun mes.

BAIXA VOLUNTÀRIA DE L'ALUMNAT

1. La baixa voluntària de l'alumnat ha de ser comunicada a Aula Abierta abans del dia 25 del mes anterior 
a què se sol·licite la baixa.

2. En cas que la baixa voluntària siga comunicada després de la data indicada en el paràgraf anterior, el 
rebut del mes següent serà domiciliat.

3. La comunicació de la baixa voluntària es realitzarà a través del correu electrònic o del telèfon que 
apareix en el peu d'esta pàgina.

DEVOLUCIÓ D'UN REBUT

1. En cas de devolució no justificada d'un rebut, es procedirà a la baixa provisional immediata de 
l'alumne/a, contemplant-se un termini de 10 dies per a realitzar l'abonament del mateix en el número 
de compte que es facilite. A eixe import, s'afegirà un recàrrec de constrenyiment de 3 EUR, imposat per 
l'entitat bancària.

2. Si la situació d'impagament no es resol abans del dia 30 del mes en curs, es tramitarà la baixa de 
l'alumne/a com definitiva.

REALITZACIÓ DE L'EXAMEN OFICIAL

1. Aula Abierta és Centre Preparador de Cambridge English. Açò li atorga el dret a realitzar una sessió 
d'examen en capital de província o una localitat pròxima sempre que és complisquen els mínims 
exigits per l'esmentat organisme examinador.

CALENDARI

1. Aula Abierta manté l'obertura de les seues escoles segons el calendari escolar, respectant les festivitats 
nacionals, autonòmiques i locals, així com els períodes vacacionals assenyalats en el mateix. Els dies 
de classe coincidents amb les dites festivitats o períodes vacacionals, no seran en cap cas 
recuperables.
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EMI LLÍRIA

• Cada grup estarà constituït per un mínim de 8 i un màxim de 12 alumnes. Els grups 
es formaran tenint en compte el nivell de l'alumnat.

• E
definitius del 5 al 7 de setembre de 2022 en academiaaulaabierta.es entrant en
Llistat d'Alumnes. Se'ls avisarà per mail.

s publicaran  els  grups  i  horaris  provisional   , iels grups i horaris 

• L'alumnat i les mares, pares, tutores o tutors legals en cas de ser menors d'edat, 
deuran de consultar en les llistes d'admesos, l'horari i grup assignat. En el cas que 
desitgen canviar l'horari de les classes, ho tindran de comunicar per escrit a 
emilliria@aulaabierta.net del 4  al  8  de  Juliol i del 5 al 7 de setembre. Este canvi 
només es podrà autoritzar si les places, grups i horaris vacants així ho permeten. Les 
sol·licituds de canvi es resoldran per rigorós orde d'entrada. 

NIVELL QUE  SOL·LICITA  curs 2022-2023
M
Pot realitzar una Prova de Nivell en la nostra pàgina web academiaaulaabierta.es

arque amb una “X” el nivell que sol·licita. 

PREU DEL CURS

31,00€/mes2 HORES/SETMANA

MATRÍCULA

10€/anuals

• Pagament domiciliat una vegada començat el curs.
• La matrícula es domiciliarà junt amb la primera mensualitat del 

curs (Setembre 2022).

• Es realitzarà descompte del 25% en la matrícula i en la 
mensualitat a famílies nombroses i a aquelles persones amb 
diversitat funcional i hauran d'adjuntar a la present inscripció 

fotocòpia de la targeta de família nombrosa o document que 

acredite la diversitat funcional.

ESO

Batxillerat/Adults C1

PInfantil rimaria

B1 B2

s del 4 al 8 de juliol

https://academiaaulaabierta.es/listado-de-alumnos/


 

Edat*

Curs Escolar*

Nom i Cognoms*

Telèfon 1* Telèfon 2 E-mail*

Titular del compte

ENTITAT OFICINA DC Nº DE COMPTEIBANDADES  BANCARIES*

DADES ALUMNE/A (*Camps obligatoris):

Complimentar i enviar a emilliria@aulaabierta.net
Períodes d'inscripció:

1º Inscripció de l'alumnat de l'escola del 23 de Maig al 3 de Juny 2022.
2º Inscripció del nou alumnat del 27 de Juny a l'1 de juliol de 2022.
3º Noves inscripcions places vacants del 29 d'agost al 2 de setembre 2022.

INSTRUCCIONS

Aula Abierta realitzarà dos períodes d'inscripció al maig /juny i un nou període d'inscripció a l'agost /setembre

i es realitzaran íntegrament en línia enviant la inscripció que estarà disponible en academiaaulaabierta.es
en la pestanya d'Inscripcions a: emilliria@aulaabierta.net. Places limitades.

                

Períodes d'inscripció a maig/juny:
1r Per a alumnat de l'escola del 23 de Maig al 3 de Juny 2021. 
2a Per a alumnat extern del 27 de Juny a l'1 de juliol de 2022. 

Periodo d'inscripción a agost/setembre:
3r Per a l'alumnat interessat en places vacants del 29 d'agost al 2 de setembre 2022.

Finalitzat el termini d'inscripció de l'alumnat de l'Escola, s'obrirà el termini d'inscripció de nou alumnat. Si el 

nombre de sol·licituds fora major al nombre de vacants, l'orde de matrícula vindrà determinat per 
estricte orde alfabètic de cognoms segons la lletra resultant del sorteig efectuat per la Conselleria 
d'Educació per als processos d'admissió d'alumnat per al curs 2022-2023. Fora dels terminis establits 

d'inscripció, només es podrà matricular nou alumnat en cas d'haver-hi vacants. 

Don/Donya ________________________________________________________________ com a 
pare/mare/tutor o alumne/a, entregue la present inscripció per a sol·licitar plaça per al curs 
acadèmic d'anglés 2022/2023 en l'Escola Municipal d'Anglés de LLíria i permet la comunicació dels 
llistats dels grups en el mig que considere més oportú per a la seua difusió. 
Signatura:

__________ a ____ de ___________ de 20___

Escola municipal d'anglés
Curs 2022-2023

D'acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, les seves dades personals formen part d'un fitxer propietat de AULA ABIERTA 
GESTIÓN EDUCATIVA, S.L. NIF: B-45.781.846. Dir. Postal: C/ Isla de la Palma, 20. 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Telèfon: 91 
663 88 37 Mail: info@aulaabierta.net. Tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la 
facturació dels mateixos i oferir-li productes i serveis relacionats. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació 
comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi 
hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a AULA ABIERTA GESTIÓN EDUCATIVA, S.L. estem tractant les seves 
dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades 
ja no siguin necessaris.
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