BATXILLERAT DUAL AMERICÀ Curs 2022-23
GUIA RÀPIDA DE QÜESTIONS ADMINISTRATIVES

Quin és l’enllaç per fer la inscripció oficial del Batxillerat Dual?
L’accés al registre online és: http://www.academicaschools.es/inscripcion/720
Fins quina data puc fer la inscripció al Programa?
El termini per a fer les inscripcions és fins el dilluns 20/6.
Us aconsellem no esperar a l’últim moment per a fer la vostra inscripció ja que les matrícules fora de termini tenen un cost
superior.
Com se que he fet correctament la meva inscripció al Programa?
En fer la inscripció, a través de l’enllaç proporcionat per l’escola rebreu un correu de confirmació en pocs minuts. Si no el
rebeu, alguna cosa no ha anat bé i no estareu encara inscrits al programa.
L’enllaç el trobareu al final de la fitxa d’inscripció al programa. És la segona pàgina del document de “condicions
econòmiques”.
Si el meu fill/a ja està cursant el Batxillerat Dual, he de renovar la continuïtat cada curs?
Els alumnes inscrits no han de demanar la renovació cada curs, es renova la continuïtat automàticament.
Què passa si l’alumne/a no supera la prova de nivell?
En cas que l’alumne/a no superi la prova, us farem la devolució de les quotes que l’escola hagi cobrat del Programa.
La prova de nivell prèvia a l’inici de programa, és una prova d’admissió. En cas de no superar-la, l’alumne podrà provar
novament el curs següent (excepte els alumnes que ja estiguin a 1rBatx).

Si ens veiem obligats a cancel·lar la inscripció al programa, quina és la normativa de pagaments?
L’acord d’inscripció es pot cancel·lar dins dels cinc dies naturals de l’activació del curs. Si aquesta cancel·lació es realitza,
l’escola reemborsarà íntegrament totes les despeses de matrícula i taxes abonades. Però aquesta disposició no es durà
a terme si l’alumne/a ja ha començat les classes: utilització de les plataformes i/o continguts i/o classes, etc.
Es podrà sol·licitar la baixa per al segon semestre del curs que s’estigui realitzant, abans dels cinc dies naturals de l’inici
de l’anomenat semestre. Si aquesta cancel·lació es realitza, l’escola reemborsarà els imports facturats corresponents al
segon semestre del curs.
Com es fan els cobraments del Programa?
L’escola facturarà a les famílies les taxes anuals (matriculació i tecnològiques) al juliol i l’import anual el prorratejarà en
10 quotes mensuals de setembre a juny.
En cas de baixa un cop començat el semestre, la família haurà de fer el pagament de les quotes corresponents fins al
pagament complet del semestre en el qual causi baixa.

Si l’alumne/a s’inscriu al Batxillerat Dual mentre cursa l’ESO i no fa el Batxillerat a l’escola Proa, no pot acabar el
programa?
Sempre podrà acabar el Programa. Tindrà aquestes dues opcions:
-Si s’inscriu en un institut que no té l’opció del Programa Dual, podrà continuar fent el Programa amb l’escola Proa.
-Si s’inscriu en un institut on té l’opció de fer el Programa Dual, es gestionarà el trasllat del seu expedient. A partir
d’aquest moment se li aplicaran les quotes que tingui estipulades el nou institut.

