
 

 

 

 

 

 

 

 
 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA NOU ALUMNAT  1ER I 2N ESO 
 

PER A REALITZAR LA MATRÍCULA HAURÀS D'ACUDIR A L'INSTITUT AMB LA DOCUMENTACIÓ 
SOL·LICITADA: 

1.- El document de sol.licitud de matrícula editable (EMPLENAR I SIGNAR TOTES LES FULLES) 
o IMPORTANT: en el cas de pares divorciats, separats o qualsevol altra situació anàloga, hauran 

de signar els dos el document de sol·licitud de matrícula, així com emplenar les dades 
personals dels dos. 

2.- Resguard de l’ingrés o justificant de la transferència de les taxes 
3.- El document de malalties cròniques (emplenar només si és el teu cas) 
4.- Documentació addicional  que has d’incloure  per  fer  la  matrícula: 

1.  Fotografia digital (te la faran en l'IES el dia de la matrícula), si no pots vindre, porta-la en paper. 
2. Fotocòpia del SIP de l’alumne. 
3. Original i fotocòpia de la Certificació acadèmica 
4. Original i fotocòpia del Llibre de Família. 
5. En el cas de pares divorciats/separats s'haurà d'aportar fotocòpia de la part dispositiva de la 

sentencia on es regule la patria potestat i la custodia dels fills en comú, o si escau, la part 
referida en el conveni regulador. 

6. Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport dels  pares, mares o tutors legals 
7. Informe de salut escolar (model  al centre de salut, només alumnes de nou ingrés i nova etapa 

educativa). 
8. El justificant del pagament de la quota de l'AMPA si vols pertànyer al  l’AMPA, ES VOLUNTARI. 
9. L'alumnat de l’ESO que es matricula en l'ESO haurà d'aportar la baixa del centre on està actualmente 

matriculat. 

INFORMACIÓ PAGAMENT DE TAXES 
 

 

Grup 
Família Discapacitat 

Ordinària 
Nombrosa* 

Monoparental General* 
Especial* 

Monoparental Especial* 
Igual o más33%* 

1 i 2 ESO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
3 i 4 ESO  1,12 € 1,12 € 1,12 € 1,12 € 
Batxiller  3,34 € 2,23 € 1,12 € 2,23 € 

* Aportar fotocòpia del carnet de la família nombrosa o monoparental vigent o del grau de discapacitat. 
 

Per a les taxes  del SEGUR ESCOLAR i de la TARGETA ESCOLAR cal fer l’ingrés al compte: 
 

CAJAMAR 
C/ Passeig Albereda, 2  (Silla) ES90  3058  2275  9227  2000  1615 

 

Es pot fer el pagament per transferència o pel caixer.  

 En cas de fer transferència cal posar com a concepte: CURS+NOM I COGNOMS DE 
L’ALUMNE. 

 

 Per  pagar al caixer: 
 

 

IES Enric Valor.                                                                                                                                                                                                                      Telèfon: 961206165 

Av. d'Ausiàs March, 13, 46460 Silla, Valencia                                                                                                                   E-mail:46007955@gva.es 

1.- COMENÇAR 
2.- OPERACIONS EN EFECTIU  
3.- IDIOMA 
4.- INGRESSAR EFECTIU  
 

5.- TECLEJAR COMPTE: ES90 3058 2275 9227 2000 1615 
6.- DNI 
7.- CONCEPTE: CURS + NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE 
8.- DUPLICAT 


