
IES BELLAGUARDA 

INSTRUCCIONS GENERALS DE MATRÍCULA CURS 2020-21 

(ALUMNAT QUE ACCEDEIX PER ADMISSIÓ A 1r ESO, 1r FPB, 1r 
GRAU MITJÀ O SUPERIOR I 1r BATXILLERAT) 

 

• Per sol·licitar la matrícula ho farà telemàticament, no ha d’acudir al nostre centre excepte per a lliurar la 

documentació en un sobre tancat. 

• Accedisca a la nostra web http://iesbellaguarda.edu.gva.es/ a la pestanya “Secretaria” “matrícula”, trie el curs 

en el què correspon matricular-se i ompli la documentació necessària. Si no tria el curs correcte pot eixir 

perjudicat en l'elecció d'optatives. 

• Documentació a presentar: 

o Fotocopia del NIF o NIE de l’alumne/a, pare i mare (si l’alumne és menor d’edat). Si aporta NIE també ha 

d’aportar passaport. 

o Fotocopia de la targeta de família nombrosa o monoparental (si és el cas). 

o FORMULARI DE MATRÍCULA. Emplene el formulari corresponent al curs on va a matricular-se. La 

sol·licitud de matrícula haurà d’estar SIGNADA pels dos progenitors en cas de no convivència.  

o DOCUMENT SANITARI OBLIGATORI per a menors de 18 anys: És l’informe de salut de l’alumne/a. 

L’imprès el té el metge de capçalera en el Centre de Salut (seran vàlids els informes complimentats fins a 

12 mesos abans del moment de matriculació) 

o OPTATIU PER A TOTS: Justificant d'haver fet els ingressos que considere, AMPA i/o material. Consulte 

els fulls informatius de l'AMPA i el full de pagaments. 

o En cas de venir d’un altre centre, original de l’Historial Acadèmic de batxillerat o certificació acadèmica 

o certificació de superació de prova d’accés o titulació equivalent. 

o JUSTIFICANTS DE PAGAMENTS. Consulta quins cal presentar segons del curs en el que et matricules: 

 

JUSTIFICANTS DE PAGAMENT A ENTREGAR JUNT AL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA: 

CURS EN EL QUÈ SOL·LICITA 

MATRICULAR-SE 

ASSEGURANÇA 

ESCOLAR 

(Obligatori fins 

els 28 anys) 

Consulte el full de 

pagaments AMPA 

TAXA 046 * 

Expedició 

targeta 

d'identitat 

TAXA 046 * 
Expedició 

Historial 

Acadèmic 

Batxillerat 

 

TAXA 046 * 

Informe 

d'Avaluació 

- Formació 

Professional 

1r ESO   

(ALUMNAT QUE HA FET ADMISSIÓ) 

EXEMPT EXEMPT EXEMPT EXEMPT 

1r FPB, 1r FP grau mitjà i superior, 

(ALUMNAT QUE HA FET ADMISSIÓ)  

✔ ✔  ✔ 

1r Batxillerat  

(ALUMNAT QUE HA FET ADMISSIÓ) 

✔ ✔ ✔  

 
*El model 046 l'ha de descarregar en la página http://www.ceice.gva.es//doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN 

i pagar-lo en qualsevol entitat bancària que apareix a l’imprès. 

 

Una vegada emplenat i REVISAT el formulari, i preparada la resta de documentació ha de posar-los dins 

d’un sobre i lliurar-los en la consergeria del centre. En la tapa del sobre ha d’anar escrit el nom i cognoms de 

l’alumne/a i curs en que es matricula.  

 
Pot posar-se en contacte amb la nostra secretaria per solucionar qualsevol dubte o inconvenient relacionats 

amb el procés de matriculació demanant cita prèvia al telèfon 966 81 60 70. 

http://iesbellaguarda.edu.gva.es/
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

