CERTIFICACIONS I DIPLOMES
L’Escola Internacional de Ioga atorga Diplomes degudament registrats i certificats
per la Ioga Alliance Internacional (tant 200h com 500h), l’European Ioga Federation i
la Federació Espanyola de Ioga Professional, que compleixen amb els paràmetres de
qualitat i amb els criteris d’avaluació expressats.
A l’alumne que no superi les avaluacions se li expedirà un Certificat de participació.
L’alumne té
la possibilitat de renunciar, expressament, a la realització de les avaluacions finals
sabent que aquesta renúncia solament li dóna dret a l’obtenció d’un Certificat de
participació.
ABANDONAMENT DEL CURS
L’Escola no està obligada a continuar amb la formació si l’alumne no compleix amb els
requisits bàsics i necessaris de la formació i l’ètica del ioga. La direcció de l’Escola pot
donar de baixa l’alumne, en qualsevol moment de la formació, si ho creu convenient,
especificant-ne els motius.
L’alumne, per la seva banda, pot causar baixa voluntària en qualsevol moment de la
formació, prèvia comunicació escrita a la direcció de l’Escola. Si l’alumne ha realitzat
el pagament complet del curs, se li reemborsarà l’import del període no cursat, segons
estimació proporcional dels mesos que dura el seu Programa i restant l’import de la
matrícula que NO és reemborsable. Si l’alumne hagués triat el pagament fraccionat,
abonarà la mensualitat corresponent al mes que s’hagi fet efectiva la baixa. En cap cas
seran objecte de reemborsament les quantitats avançades fins al dia en què es causi
baixa.
CONDICIONIS RETIRS RESIDENCIALS
Els retirs residencials programats per l’Escola Internacional de Ioga dins del marc
de la Formació de Professors es realitzen en centres propers a la ciutat en la qual
s’imparteixen els cursos. Els establiments contractats per l’escola per a tal fi presten,
a l’Escola i als seus alumnes, els serveis d’allotjament, menjars, ús i gaudi de les
seves instal·lacions. En cap cas, l’EIY no és responsable per l’incompliment de serveis
proporcionats. La responsabilitat que se’n pogués derivar per la prestació recaurà
sobre els subjectes o les empreses que els prestin.
L’abandonament de l’activitat comporta, de forma immediata, la fi de l’estada al
centre i règim d’allotjament subscrit i el dret a percebre menjars. No es retornarà cap
quantitat en concepte de manutenció i allotjament. S’exigeix el decòrum, el respecte i
el comportament adequats en aquests llocs.
L’EII exigeix el compliment de les normes. És obligatòria la lectura de la documentació
i condicions específiques del programa subscrit.
L’EII es reserva el dret d’expulsar l’alumne que incompleixi les normes bàsiques de
conducta, convivència i higiene i a no reemborsar-li cap quantitat. Tots els preus són
sense Impostos.
CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ
En el cas de no aconseguir un mínim de places, l’EII es reserva el dret de posposar la
data d’inici o d’anul·lar el curs. En aquest supòsit, l’alumne podrà sol·licitar la devolució
íntegra de l’import abonat.
Per part de l’alumne: l’alumne que hagi notificat la cancel·lació per escrit 20 dies
naturals abans de l’inici, tindrà dret a rebre l’import abonat menys 50 € en concepte
de despeses de gestió.
L’alumne que notifiqui la cancel·lació dins dels 20 dies naturals previs a l’inici tindrà
dret a rebre l’import abonat menys 80 € en concepte de despeses de gestió.

Seu Central:
C/ Fuencarral 134, 28010 - MADRID
Tel – 91 416 68 81 - 648 07 88 24
www.escueladeyoga.com
www.escueladeyogaonline.com
www.clasesdeyogaonline.com

NORMATIVA CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL
PROGRAMES DE FORMACIÓ PROFESSORS DE IOGA
NORMATIVA PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORS
ADMISIÓ:
Cada sol·licitud serà considerada i avaluada individualment, tenint en compte tant la
preparació extracurricular com les característiques personals de cada alumne. En tots
els casos s’establirà una entrevista personal o per telèfon amb la direcció/coordinació
de l’Escola.
El termini de matrícula es mantindrà obert fins que es completin les places disponibles.
L’Escola Internacional de Ioga té en compte la formació rebuda en altres centres i
permet la continuació en els seus cursos, una vegada valorat el nivell aconseguit.
CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ
La inscripció en els cursos de formació implica l’acceptació de les condicions generals
d’inscripció i de les modalitats de pagament establertes. Te’n suggerim una lectura
detinguda.
REQUISITS
Per poder matricular-se en la formació, l’alumne haurà de complir els requisits
següents:
- Haver estat acceptat en el curs per part de la direcció/coordinació de l’escola.
- Ser major d’edat i haver finalitzat l’ensenyament secundari obligatori o equivalent.
- Tenir una pràctica ajustada demostrable.
- Haver emplenat i haver signat la fitxa d’inscripció.
- Haver consignat les quantitats econòmiques que corresponguin, segons l’opció triada.
- Estar proveït de cobertura mèdica.
- Haver fet constar que no existeix cap indicació mèdica contrària al desenvolupament
d’activitats físiques, ni que pateix cap malaltia que impedeixi la seva realització.
OBLIGACIONS DELS ALUMNES
Els alumnes tenen l’obligació de:
1.- Assistir als seminaris establerts en cada nivell de la formació.
2.- Assistir a les tutories programades.
3.- Assistir a les conferències, tallers i seminaris que es proposin.
4.- Participar a les classes i elaborar les tasques encomanades.
6.- Superar les proves d’avaluació i, si escau, lliurar el projecte final.
7.- Assistir a la trobada residencial programada en el seu curs.
8.- Inscriure’s com a alumne de les classes diàries a l’Escola o a www.
clasesdeyogaonline.com

L’assistència a les classes és obligatòria per a l’obtenció del Diploma i per mantenir els
drets i l’avaluació. Les absències hauran de justificar-se i no podran superar el 20 %
del programa. El retir és obligatori sense excepció i la no assistència en comporta la
pèrduda dels drets d’avaluació.
PRÀCTICA PERSONAL
Per garantir la pràctica regular de l’alumne d’acord amb els ensenyaments que
està rebent, així com per facilitar-li les classes i propostes necessàries perquè la
seva formació pràctica sigui completa, és obligatòria la inscripció de l’alumne a
les classes diàries de l’Escola, almenys una vegada a la setmana, o al web: www.
clasesdeyogaonline.com. El cost de les classes NO està inclòs en el cost del curs.
L’Escola posa a la disposició dels alumnes preus especials per facilitar aquesta pràctica.
L’assistència a aquestes classes serà comptabilitzada com a hores de pràctica de cara a
la seva futura qualificació professional oficial.
Tant el curs de Primer Nivell com el de Segon Nivell consten de 200 hores
respectivament i comprenen la pràctica personal, les pràctiques a l’Escola o En línia, la
pràctica pedagògica, les classes lectives de cap de setmana i les del Retir residencial a
cada nivell de la formació. El curs de Tercer Nivell consta de 100 hores i comprèn els
mateixos conceptes incloent les hores del Projecte Final.
El Programa de Formació de l’Escola Internacional de Ioga compleix amb la recent
Qualificació d’Instrucció de Ioga a Espanya, que el Ministeri d’Educació ha elaborat i
que es va publicar al BOE amb data 4 d’agost de 2011. Així, en acabar la formació,
l’alumne podrà tramitar els corresponents certificats de professionalitat quan el
Ministeri de Treball i la Comunitat Autònoma corresponent hagin publicat els tràmits a
seguir i hagin establert les convocatòries d’acreditació que pertoquen.
PRÀCTICA PEDAGÒGICA
L’Escola Internacional de Ioga posa les seves sales a disposició de l’alumne per a la
pràctica pedagògica dins dels horaris disponibles. Durant el curs, l’Escola ofereix als
seus alumnes de Segon Nivell la possibilitat d’impartir classes reals per a la pràctica de
la pedagogia. Aquesta classe és de lliure accés i serà gratuïta per als alumnes inscrits
en la Formació de Professors, així com per a qualsevol alumne inscrit a les classes
diàries.
ELABORACIÓ DE TASQUES
Cada matèria preveu l’elaboració de tasques com treballs, resums o lectures. Els
treballs que s’encomanin han de ser realitzats amb la qualitat, diligència i grau de
desenvolupament que es determini, i s’han de lliurar en el termini requerit. Si algun
alumne tingués algun problema per complir-ho, ho plantejarà al professor o al
Coordinador al més aviat possible.
AVALUACIONS
Els criteris d’avaluació s’ajusten a les normes que l’Escola Internacional de Ioga té
previstes a la seva programació. Per a l’obtenció dels Diplomes/Certificats és necessari,
a més, complir amb: 1.- l’assistència als continguts programats en almenys un 80%
2.- l’assistència al Retir Residencial del curs 3.-la superació de l’avaluació pedagògica.
Els programes de l’EIY compleixen amb l’establert en la normativa del Certificat
d’Instrucció de Ioga -BOE de 13/7/2012 per a l’obtenció del Certificat Professional així
com per la Ioga Alliance i altres organitzacions de referència. Es realitzaran avaluacions
contínues de la pràctica personal de Hatha Ioga, dels coneixements de cada matèria,
així com dels treballs, tenint en compte, a més del nivell de coneixement, el grau de

participació, la presentació i la implicació de l’alumne. L’avaluació final de cada matèria
estarà basada en la valoració del compliment dels objectius del programa. En casos
excepcionals, la Direcció del Curs podrà decidir la realització de proves addicionals als
alumnes sobre els quals mantingui dubtes raonables sobre el seu rendiment, pràctica
i actitud. L’alumne disposa d’un termini de 30 dies, des de la finalització del curs, per
sol·licitar qualsevol revisió del seu Informe Final.
En cas de RENÚNCIA expressa al títol en el moment de la inscripció al curs, l’alumne té
dret a decidir, únicament durant el curs, realitzar les avaluacions i participar del procés
per a l’obtenció de títol. Haurà de comunicar-ho per escrit.
En cas d’ABSENCIA a l’avaluació final o d’obtenció d’INSUFICIÈNCIA en l’informe
final, l’alumne NO rebrà el títol que el curs atorga. En tots els casos, l’alumne disposa
del termini d’1 ANY per tornar a avaluar-se. Aquestes avaluacions SOLAMENT poden
realitzar-se en grup, és a dir, l’alumne haurà d’esperar a què un grup del seu nivell,
a qualsevol seu de l’Escola, realitzi aquestes proves finals. En el cas dels alumnes de
Nivell 1, si haguessin estat admesos i matriculats en el Nivell 2, aquesta avaluació es
realitzarà durant el curs.
PROJECTE FINAL
Per completar la seva formació, i per a l’obtenció del títol de Professor de Ioga –Màster
nivell alt- 500h registrat per la Ioga Alliance, l’alumne haurà de lliurar en el termini
que s’assenyali, una tesi o projecte final no inferior a 20 pàgines, que versarà sobre
un tema de la seva elecció en l’àmbit del Ioga (Filosofia, Història, Anatomia i Ioga,
Pedagogia, etc.)
NIVELL DE COMPROMÍS
L’actitud positiva i participativa, així com la correcció en el comportament per part de
l’alumne, tant a classe com en els grups de treball, són requisits imprescindibles per
al seguiment del curs. Els alumnes adquireixen el compromís explícit d’inscriure’s i
participar a les classes diàries de l’escola en la qual han triat formar-se, beneficiant-se
dels descomptes establerts per a alumnes de la Formació, així com dedicar el temps
necessari a la seva pràctica privada personal i a l’estudi dels continguts proposats.
MATERIAL DIDÀCTIC
En aquest curs l’alumne rep el manual propi de l’Escola, proveït d’ISBN i protegit
pels drets d’autor. Serà d’ús personal i no podrà ser utilitzat o compartit amb altres
persones físiques o jurídiques per a finalitats comercials o didàctiques.
Aquest manual complementa les classes impartides pels formadors i té per objecte
afermar els
coneixements explicats a classe i no basten per si sols per substituir les exposicions i
les qüestions que s’hi puguin plantejar. Els llibres i el material per als diferents cursos
són a càrrec de l’alumne.
L’EIY podrà realitzar sense previs avís qualsevol modificació que consideri oportuna a
les programacions.
CONFERÈNCIES, ESPECIALITZACIONS, TALLERS I WORKSHOPS
L’Escola inclou a la seva programació activitats d’enorme interès per als alumnes
matriculats en els cursos de formació i posa a la seva disposició diverses propostes
que serviran per a l’ampliació dels seus coneixements i contribuiran a la millora de la
qualitat i del nivell de la seva formació. Aquestes propostes podran també ser en línia.

