PRESSUPOST ANGLÈS EXTRAESCOLAR – CURSOS INTENSIUS D’ESTIU 2017
PREU PER ALUMNE: facturació a les famílies
Durada del curs

Matrícula

Quota 15 de juliol

Teens

60h

240€

237€

Pre-FCE i FCE

75h

295€

299€

•

Dates:

Del 29 de juny al 27 de juliol

•

Horari:

De dilluns a divendres



Teens:

de 9:30h a 12:30h



Pre-FCE i FCE:

de 09:15h a 13:00h

•

Nivells:

De New Teens a FCE

•

Alumnes:

A partir de 1r ESO

•

Capacitat mínima per grup:

8 alumnes

•

Data límit d’inscripció:

9 juny 2016

•

Els grups han d’estar formats exclusivament per alumnes de l’IES Pau Vila.

FIAC gestiona:


Les proves de nivell als alumnes abans de començar el curs.



L’organització dels grups per nivells en funció dels horaris definits.



La coordinació i seguiment de l’activitat durant tot el curs.



El cobrament dels rebuts a les famílies.

L’AMPA gestiona:


Les inscripcions dels alumnes.

Consideracions:
•
La primera mensualitat del curs es cobra en el moment de formalitzar la matrícula. La matrícula no es considerarà
formalitzada fins que no s’aboni l’import corresponent.
•
La segona mensualitat es cobra el 15 de juliol.
•
Els llibres dels alumnes no estan inclosos en el preu i es cobren en un rebut a part juntament amb la matrícula.
•
El pagament dels rebuts ha de ser per domiciliació bancària. Els rebuts tornats que s’hagin de tornar a girar tindran
un increment de 5 euros. L’impagament d’un rebut suposarà la baixa immediata de l’alumne en l’activitat.
•
FIAC no recupera els dies festius que coincideixin amb les nostres classes.
•
FIAC es reserva el dret d’anul·lar la matrícula d’un alumne si aquest cometés greus faltes d’indisciplina.
•
FIAC es reserva el dret d’anul·lar els cursos que no tinguin un mínim de 8 alumnes. Si al llarg del curs, el nombre
d’alumnes d’un grup es redueix a menys de 8, FIAC podrà proposar un augment de la quota o l’anul·lació del grup.
•
Per donar-se de baixa de l’activitat, la família ha d’informar per escrit directament a FIAC.
•
En cas de baixa, l’alumne està obligat a pagar la totalitat de la setmana en la qual comunica la baixa.
•
Donar-se de baixa implica la pèrdua dels drets d’examen.

