
IES BELLAGUARDA

INSTRUCCIONS GENERALS DE MATRÍCULA CURS 2020-21

(ALUMNAT QUE ESTÀ  MATRICULAT EN EL

NOSTRE CENTRE EN EL CURS 2019-20 I NO CANVIA D' ETAPA)

• Per sol·licitar la matrícula, l'alumnat que ha estat matriculat al nostre centre en el curs 2019-20 i que no canvie 

d'etapa ho farà telemàticament, no ha d'acodir al nostre centre.

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

el què correspon matricular-se. Si no tria el curs correcte pot eixir perjudicat en l'elecció d'optatives.

• Trie el formulari de matrícula.

• Emplene les dades de cognoms i nom de l'alumne/a i sols aquelles dades personals o familiars que que s'hagen 

modificat respecte de les gravades en ITACA en el curs 2019-20.

• Emplene la resta d'apartats.

• Una vegada emplenat i REVISAT el formulari, l'ha de guardar en pdf i adjuntar-lo, amb la resta de documents 

indicats en el mateix formulari i als fulls informatius  al correu 03002573.secret@gva.es, indicant en 

l'assumpte: MATR_CURS_COGNOMS I NOM DE L'ALUMNE/A.

En curs ha d'indicar enl nº del curs i l'ensenyament: 

1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO, 1BAT, 2BAT, 1BATn, 2BATn, 1FPB, 2FPB, 1AGRO, 2AGRO, 1ADM,   2ADM,

segons corresponga

S'enviarà tot en un únic correu.

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

TAXA 046 *

Expedició targeta
d'identitat

1r ESO (SOLS  REPETIDORS), 2n ESO

3r ESO, 4t ESO ✔

1r FPB (SOLS  REPETIDORS), 2n FPB ✔ ✔

1r Batxillerat (SOLS  REPETIDORS), 2n Batxillerat ✔ ✔

1r FP grados medio y superior (SOLS  REPETIDORS), 2n FP ✔ ✔

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

idf=ADMIN i pagar-lo en qualsevol entitat bancària que aparéix a l'imprés.

✔ 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. 

✔ Si es produeix alguna variació en les circumstàncies personals o familiars per raons de malaltia, separació o

altres relacionades amb l'escolarització, ho ha de comunicar al centre i aportar els documents necessaris (en el

cas de no haver-los aportat). En aquest cas la sol·licitud de matrícula haurà d’estar signada.

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. 
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