DIPLOMA DUAL – HIGH SCHOOL DIPLOMA
CONDICIONS ECONÒMIQUES
Alumnes de l’Escola Proa
2019/2020
Tot seguit es presenten les condicions econòmiques generals per a qualsevol alumne que es matriculi,
de forma particular, al programa:
CONDICIONS ECONÒMIQUES OFICIALS PROGRAMA DIPLOMA DUAL
Alumnes del Programa
2 anys
3 anys
Taxes de matriculació i taxes tecnològiques anuals
380,00 €
380,00 €
Import anual segons els anys del programa
2.114,00 €
1.605,00 €
TOTAL ANUAL ALUMNE/A
2.494,00 €
1.985,00 €

4 anys
380,00 €
1.350,00 €
1.730,00 €

Academica School i Escola Proa han signat un conveni del que es desprenen les
CONDICIONS ECONÒMIQUES PER ALS ALUMNES DE L’ESCOLA PROA:
Alumnes del Programa
Taxes de matriculació i taxes tecnològiques anuals
Import anual segons els anys del programa
TOTAL ANUAL ALUMNE

2 anys
280,50 €
1.773,78 €
2.054,28 €

3 anys
283,25 €
1.266,90 €
1.550,15 €

4 anys
284,63 €
1.009,13 €
1.293,75 €

Normes d’inscripció, pagament i cancel·lació
Data final d’inscripció: fins el 17 de juny (inclòs) Vegeu com fer el procés a la pàgina 2 d’aquest
document. Podeu fer consultes administratives al correu extra_lectives@escola-proa.cat
Aquest acord d’inscripció es pot cancel·lar dins dels cinc dies naturals de l’activació del curs, sempre
que aquesta cancel·lació sigui notificada per escrit al Director del Programa. Si aquesta cancel·lació es
realitza, l’escola reemborsarà íntegrament totes les despeses de matrícula i taxes abonades, segons
l’acord d’inscripció, i no més tard de trenta dies després de la cancel·lació.
Aquesta disposició no es durà a terme si l’alumne ja ha començat les classes. Igualment un alumne
podrà sol·licitar la baixa per al segon semestre del curs que estigui realitzant abans dels cinc dies
naturals de l’inici. Haurà de notificar-ho per escrit a bajas@academicaschools.es i en aquest cas es
reemborsaran els imports facturats corresponents al segon semestre del curs.
L’escola facturarà a l’alumne les taxes durant el mes de juliol i l’import anual el prorratejarà en 10
quotes mensuals de setembre a juny. En cas de baixa, l’alumne es compromet al pagament de les
quotes corresponents fins al pagament complet del semestre en el qual causi baixa.

Procés d’inscripció al programa
La família que inscrigui al seu fill/a al programa cal que ompli:
• La fitxa d’inscripció al programa
• El registre online
Cal lliurar a la secretaria de l’Escola Proa:
• La fitxa d’inscripció (aquest document)
• Acord d’inscripció que la família rebrà en realitzar el registre online
NOTA: Per tal de poder-se beneficiar dels avantatges en els condicions i terminis establerts per l’escola,
l’alumne/a ha d’estar al corrent de pagament de totes les quotes de l’escola.

Fitxa d’inscripció al programa

Nom i cognoms de l’alumne/a: _______________________________________________
Curs que realitzarà l’alumne/a en el 2019/2020: (cal triar una opció)





ESO 2
ESO 3
ESO 4
BATX 1

Signatura d’acceptació dels pares o tutors legals: _________________________________

REGISTRE ONLINE OBLIGATORI
L’accés al registre online és: http://www.academicaschools.es/inscripcion/720

