
 
 
 

GUIA BÀSICA
D’IDIOMES
CASTELLAR

 
“L’objectiu principal d’Idiomes Castellar és proporcionar

un ensenyament d’idiomes  i  serveis relacionats amb els
idiomes de qualitat  a la gent de Castellar del Vallès, tot

respectant els interessos de propietaris, personal,
proveïdors i comunitat local.”
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3r trimestre

1r trimestre
15 de setembre - inici classes Nursery a CAE

27 de setembre - inici classes dels adults
11 d'octubre - pont, l'escola romandrà tancada

 12 d'octubre - festiu, l'escola romandrà tancada
1 de novembre - festiu, l'escola romandrà tancada
6 de desembre - festiu, l'escola romandrà tancada
7 de desembre - pont, l'escola romandrà tancada
8 de desembre - festiu l'escola romandrà tancada

22 de desembre - últim dia classes del primer trimestre
Vacances de Nadal del 23 al 7 de gener ambdós inclosos

1.CALENDARI*
2021/2022

2n trimestre

3r trimestre

10 de gener - Inici de les classes del segon trimestre
8 d'abril - últim dia classes del segon trimestre

Setmana santa del 9 al 18 d'abril ambdós inclosos
 

19 d'abril- inici de les classes del tercer trimestre
22 de juny - últim dia classes Nursery a CAE

*Calendari subjecte a modificacions.



2. CORRESPONDÈNCIA DELS
CURSOS

En aquesta taula podeu veure com s'equiparen els nostres cursos amb els
exàmens oficials de Cambridge en el marc comú europeu de llengües

estrangeres

Flyers

Movers

Friday



3. NORMES DE PAGAMENT

 

MATRÍCULA
Cada curs acadèmic s’ha de pagar una matrícula. L’import de la qual varia si l’alumne és nou o no. L’import de la
matrícula NO és retornable. El pagament de la matrícula el podeu fer a la recepció de l’escola en efectiu o targeta o bé
el podeu domiciliar.
En el moment de fer la matrícula cal facilitar les dades personals de l’alumne (nom, cognoms, data de naixement,
adreça, telèfon de contacte, correu electrònic dels pares/alumne) Si voleu domiciliar els rebuts també ens heu de
facilitat les vostres dades bancàries i signar una autorització per a donar-nos permís per a domiciliar els rebuts, on hi
constarà el vostre número de compte.

El cobrament de la matrícula es farà en el moment de formalitzar-la si es paga en efectiu o targeta o en els dies
posteriors si es domicilia.

DESCOMPTES
S’aplicarà un descompte en la quota si estudien dos o més alumnes d’una mateixa família o bé si un alumne estudia 2
idiomes a la vegada. 

PAGAMENT DEL CURS
El pagament del curs es pot fer de 3 maneres diferents: mensual, trimestral o anual. La forma de pagament pot ser en
efectiu o targeta a la nostra escola, mitjançant la domiciliació del rebut o mitjançant transferència.

Pagament en efectiu o targeta a la nostra escola: Si feu el pagament mensual l’haureu de fer del dia 1 al 5 de cada
mes. Si feu el pagament trimestral l’haureu de fer del dia 1 al 5 del mes d’octubre, de gener i d’abril. Si feu el
pagament anual l’haureu de fer del dia 1 al 5 d’octubre.

Pagament rebut domiciliat: 
El cobrament dels rebuts domiciliats mensuals es faran l’últim dia laborable del mes anterior. El cobrament dels
rebuts trimestrals es farà l’últim dia laborable del mes de setembre, desembre i març. El cobrament dels rebuts
domiciliats anuals es faran l’últim dia laborable del mes de setembre. En cas que hi hagi una devolució de rebut per
algun motiu aliè a l’organització, les despeses bancàries aniran a càrrec de l’abonat.
Pagament mitjançant transferència: s’aplica la mateixa normativa que amb els pagaments en efectiu o targeta.

Si un alumne es matricula a partir del mes de novembre només pot optar per un tipus de pagament: mensual.  

* A partir del 15 d'octubre no es pot fer el pagament anual

DONAR-SE DE BAIXA
Quan un alumne desitgi donar-se de baixa ho ha de fer abans del dia 25 de mes.  Per a fer efectiva la baixa l’alumne o
pares de l’alumne han d’enviar un correu electrònic a: hello@idiomescastellar.com  especificant que vol donar-se de
baixa o bé passar-se per recepció i firmar el document de baixa. En cas de baixa no hi ha penalitzacions. Si s’ha fet el
pagament trimestral o anual del curs Idiomes Castellar retornarà els diners. Només s’haurà de pagar el mes sencer en
què es comunica la baixa.

LLIBRES
Si us matriculeu abans del 15 d’octubre l’escola us pot facilitar els llibres. Si us matriculeu després, l’escola us facilitarà
l’ISBN a fi que els pugueu comprar. 
El pagament dels llibres l’haureu de fer a la recepció de l’escola en efectiu, targeta o amb transferència bancària des
del 12 de setembre al 15 d’octubre. El pagament dels llibres NO es podrà domiciliar. El preu dels llibres varia en funció
del curs. 

ALUMNES PER GRUP
El nombre mínim d’alumnes per grup per a les classes d’anglès és 3 i per les classes de francès 4. Per tant en el
moment en què un grup passi a tenir menys del mínim nombre d'alumnes, la direcció oferirà als alumnes 3 opcions:
incrementar el preu de les classes, reduir el número d’hores o anul.lar el grup. L’opció triada sempre haurà estat
consensuada amb els alumnes/famílies.



4. DRETS I OBLIGACIONS
DELS ALUMNES 

DRETS DELS ALUMNES
- Els alumnes d’Idiomes Castellar tenen dret a rebre una formació de qualitat i d’estar
informats de tot el procés educatiu.
- A utilitzar les instal·lacions i el material de l’escola.
- Poden formular reclamacions, queixes i suggeriments seguint el procediment establert
i rebre resposta en 15 dies hàbils.
- Sol·licitar informació, reunions amb el professorat, etc.
- Exercir el dret de consulta, modificació, rectificació i cancel·lació de dades personals
segons la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

OBLIGACIONS DELS ALUMNES
- Fer un bon ús de les instal·lacions i el material de l’escola, així com de respectar els
altres i les normes de convivència del centre.
- Respectar l’horari de les classes.
- Portar el material necessari pel bon seguiment de les classes.
- Els alumnes menors d’edat no han d’assistir a les classes estant malalts o amb febre.
- Els alumnes menors de 12 anys han de ser recollits al centre per una persona adulta o
portar una autorització signada pel pare, mare o tutor legal conforme pot marxar sol o
sola del centre.



5. SITUACIÓ COVID 

Normes bàsiques a recordar: 
 

- ÚS OBLIGATORI de la mascareta per alumnes i professorat de tots els
nivells.

- Portar la declaració de responsabilitat signada per tal de poder començar
les classes.

- Prendre la temperatura de l'alumne abans de sortir de casa i no portar-lo
o venir en cas de símptomes o temperatura superior a 37º.

- No esperar a dins de l'escola.
- Respectar els horaris d'entrada i sortida.

 
L'escola disposa de filtres d'aire a cada classe per desinfectar l'ambient que
estan en ús les 24h del dia per assegurar la correcta ventilació de les aules.


