
IES Gonzalo Anaya Xirivella 

SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT

( i duplicat del Títol d'ESO)

L'alumnat que haja aprovat els estudis de Batxillerat podrà sol·licitar l'expedició del TÍTOL

OFICIAL que ho acredite. Per això cal aportar la següent documentació:

1. Fotocòpia del DNI/NIE actualitzada.

2. I  nstància per a la sol·licitud del títol.   

• Obri l'enllaç
• Emplena amb les dades personals de l'alumnat sol·licitant. (El codi del nostre centre

és: 46016440)
• Imprime les dues còpies

3. La taxa corresponent: Per a obtindre la taxa descarrega l'imprés 046

En la següent pantalla indica el tipus de matrícula: ordinària o amb algun tipus de

benefici per família nombrosa ordinària/especial, família monoparental, discapacitat superior

al 33% (s'haurà de portar a Secretaria la documentació que justifique el motiu del benefici).

Prem “Continuar”.

Emplena les dades personals sol·licitades en l'imprés 046 i prem el botó “Acceptar”

per a generar-lo.
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https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=TITULOS
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18529_BI.pdf


S'obrirà l'aplicació de Conselleria “SARA”, continua amb el  pas 1 per a imprimir el

document de pagament en l'oficina bancària (imprés 1).

Si desitges fer el pagament de manera telemàtica, continua amb el pas 2 on s'haurà

de generar el justificant de pagament (imprés 2).

Presenta en la Secretaria de l'institut (o per correu electrònic: 46016440@edu.gva.es)

la documentació dels punts 1 i 2, i les taxes pagades: l'imprés 1 segellat pel banc o el rebut

del pagament per caixer; si el pagament ha sigut realitzat de manera telemàtica, presenta

l'imprés 1 i l'imprés 2. 

Aquesta tramitació es podrà fer en qualsevol moment al llarg de l'any. En dos/tres anys

aproximadament rebràs una carta postal perquè retires en la Secretaria de l'Institut el títol

oficial tramitat. Si en aquest temps canvies les dades de contacte, per favor, comunica'l en

Secretaria.

DUPLICAT TÍTOL D'ESO: l'expedició del títol original de graduat en ESO no està subjecta ٭

al pagament de taxes; l'Institut la inicia d'ofici quan l'alumnat ha obtingut el graduat en ESO;

si  necessites  un  duplicat,  segueix  els  mateixos  passos  que  la  tramitació  del  títol  de

batxillerat, però marcant en l'imprés 046 l'epígraf “Duplicat Títol graduat ESO“.

Ací tens més informació del  procediment i de la  normativa  que regula la tramitació de

títols.

http://www.dogv.gva.es/datos/2010/11/25/pdf/2010_12695.pdf
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1092

