DIPLOMA DUAL – HIGH SCHOOL DIPLOMA
CONDICIONS ECONÒMIQUES ESCOLA ARRELS
Curs 2021/2022
1. CONDICIONS ECONÒMIQUES OFICIALS PROGRAMA DIPLOMA DUAL
Alumnes del Programa
Taxes de matriculació i taxes tecnològiques anuals
Import anual segons els anys de programa
TOTAL ANUAL ALUMNE

2 anys
380,00 €
2.114,00 €
2.494,00 €

3 anys
380,00 €
1.605,00 €
1.985,00 €

4 anys
380,00 €
1.350,00 €
1.730,00 €

3 anys
305,00 €
1.230,00 €
1.535,00 €

4 anys
305,00 €
975,00 €
1.280,00 €

2. CONDICIONS ECONÒMIQUES DES DE L’ESCOLA
Alumnes del Programa
Taxes de matriculació i taxes tecnològiques anuals
Import anual segons els anys de programa
TOTAL ANUAL ALUMNE

2 anys
305,00 €
1.739,00 €
2.044,00 €

1. Preu oficial del Programa Diploma Dual
2. Condicions econòmiques finals que factura l’escola a l’alumne
Normes de pagament i cancel·lació
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 i a bajas@academicaschools.es. Si aquesta cancel·lació es realitza, l’escola
immediatament reemborsarà íntegrament totes les despeses de matrícula i taxes abonades, segons l’acord d’inscripció, i el
reemborsament s’efectuarà 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 o utilitzat les plataformes. 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 d’aquest.
Haurà de notificar-ho per escrit a bajas@academicaschools.es i en aquest cas l’escola reemborsarà els imports facturats
corresponents al segon semestre del curs.
Academica factura a l’escola els totals corresponents a las taxes de matriculació i taxes tecnològiques durant el mes de juny, el
primer semestre a inicis de setembre i el segon semestre a primers de gener. Igualment, Academica reintegrarà els imports
facturats a l’escola corresponents a les baixes realitzades en data i forma.
Les condicions econòmiques, facturacions, facilitats o condicions de pagament aquí establertes per l’escola als seus alumnes
no substitueixen les condicions i dates de pagament a Academica.
L’escola facturarà a l’alumne les taxes durant el mes de juliol i prorratejarà l’import anual 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.
Per a poder beneficiar-se dels avantatges en els condicions i terminis establerts per l’escola, l’alumne ha d’estar al corrent de
pagament de totes les quotes de l’escola.

Nom i cognoms de l’alumne:________________________________________________________
Curs que farà l’alumne en el 2020/2021: ______________________________________________
Firma acceptació alumne I pares/tutors:

___________________ ALUMNE ______________________

________________ PARES/TUTORS ___________________

REGISTRE ONLINE OBLIGATORI: www.academicaschools.es/inscripcion/718
AQUEST DOCUMENT I L’ACORD D’INSCRIPCIÓ QUE REBRAN EN REALITZAR EL REGISTRE
ONLINE S’HAN DE LLIURAR SIGNATS A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA

