
 

Sobre matrícula 2020 – 2021 2n ESO 

IES MALILLA 
C/ Bernardo Morales s/n 

46026 València 
Tel . 96 1206310 
 Fax. 96 1206311 

http://www.iesmalilla.es 
e-mail: 46023870@gva.es 

INSTRUCCIONS  
MATRÍCULA CURS 2020/2021 

Aquest any per tal de reduir al mínim el contacte social es dividirà el procés de matrícula en dos passes: 

1r PAS: IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA (de form a telemàtica) 

� Emplenar l’imprés de sol·licitud de matrícula que està al web del centre. 

� Posar-li el nom de l’alumne i 

� enviar-lo al correu: secretaria@iesmalilla.es 

2n PAS: ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

En el mes de setembre, el centre farà arribar a les famílies els impresos necessaris que caldrà que siguen 
emplenats i tornats a la secretaria del centre per tal de finalitzar el procés de matrícula.  

� Fotocòpies dels DNI de l’alumne, del pare i de la mare.  

� Fotocòpia del llibre de família. 

� Fotocòpia del SIP. 

SI ESTES FOTOCÒPIES JA VAN SER ENTREGADES EN CURSOS ANTERIORS I 
ENCARA ESTAN EN VIGOR, NO CALDRÀ APORTAR-LES DE NOU  

� AUTORITZACIONS:  Haureu de complimentar el document d’autorització per a l’eixida del centre si 
voleu que alguna altre adult es faça càrrec d’aquest aspecte. També necessitarem el vostre consentiment per 
l’ ús de la imatge. 

� Sol·licitud d’alta en WEB FAMÍLIA,  si no la teniu encara. 

SOLS PER A ALGUNS ALUMNES: 
� Si es pateix una MALALTIA CRÒNICA  cal comunicar-ho al centre (en l’imprés de matrícula). A més, 

caldrà que el metge emplene la documentació al respecte que també està disponible al web. Ha d’estar 
preparat a principi de setembre. 

� Alumnes del procés d’ADMISSIÓ: Informe de Salut Escolar que haurà d’omplir el seu metge de 
capçalera utilitzant per a això el model oficial. Ha d’estar preparat a principi de setembre. 

� En el cas que l’alumne/a presente algun tipus de MINUSVALIDESA , haurà d’aportar el certificat 
corresponent, a fi que puga ser atés convenientment pel Gabinet Psicopedagògic del centre. 

 

CALENDARI DE MATRICULACIÓ   2020 / 2021 

Alumnes de l’IES 
Malilla 

17 de juny fins 27 de juliol Els que promocionen i els repetidors 

ADMISSIÓ A partir del 28 de juliol 
Alumnat que ha obtingut plaça en el procés 
d’admissió. 

 

2n ESO 
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INSTRUCCIONES  
MATRÍCULA CURSO 2020/2021 

Este año para reducir al mínimo el contacte social se dividirá el proceso de matrícula en dos pasos: 

1º PASO: IMPRESO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA (de forma telemática) 

� Rellenar el impreso de solicitud de matrícula que está en la Web del centro. 

� Ponerle el nombre del alumno y 

� enviarlo al correo: secretaria@iesmalilla.es 

2º PASO: ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

En el mes de septiembre, el centro hará llegar a las familias los impresos necesarios que tendrán que ser 
rellenados y devueltos a la secretaría del centro para finalizar el proceso de matrícula.  

� Fotocopias de los DNI del alumno, del padre y de la madre.  

� Fotocopia del libro de familia. 

� Fotocopia del SIP. 

SI ESTAS FOTOCOPIAS YA FUERON ENTREGADAS EN CURSOS ANTERIORES Y 
ESTÁN EN VIGOR, NO HABRÁ QUE APORTARLAS DE NUEVO 

� AUTORITZACIONES: Tendréis que cumplimentar el documento de autorización para la salida del 
centro si queréis que algún otro adulto se haga cargo de este aspecto. También necesitaremos vuestro 
consentimiento para el uso de la imagen. 

� Solicitud de alta en WEB FAMILIA, en el caso de no tenerla todavía. 

SÓLO PARA ALGUNOS ALUMNOS: 
� Si se padece una ENFERMEDAD CRÓNICA hay que comunicarlo al centro (en el impreso de 

matrícula). Además, se requiere que el médico rellene la documentación al respecto que está disponible en 
la Web. Ha de estar preparado a principio de septiembre. 

� Alumnos del proceso de ADMISIÓN: Informe de Salud Escolar que deberá rellenar su médico de 
cabecera utilizando para ello el modelo oficial. Ha de estar preparado a principio de septiembre. 

� En el supuesto de que el alumno/a presente algún tipo de MINUSVALÍA , tendrá que aportar el certificado 
correspondiente, para que pueda ser atendido convenientemente por nuestro Gabinete Psicopedagógico. 

 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN   2020 / 2021 

Alumnos del IES 
Malilla 

17 de junio hasta 27 de julio Alumnos que promocionan y los repetidores 

ADMISIÓN A partir del 28 de julio 
Alumnado que ha obtenido plaza en el proceso de 
admisión. 

 

2º ESO 
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INFORMACIÓ DE LES MATÈRIES DE 2n D’ESO  

 

 

Aquesta és l’estructura del 2n curs de 
l’ESO. Amb fons gris apareixen les 
matèries obligatòries i amb fons clar les 
que es poden triar. 

Esta es la estructura del curso de 2º de 
ESO. Con fondo gris aparecen las 
materias obligatorias y con fondo claro 
las optativas. 

 

 

 

TRONCALS 

Llengua Castellana 3h 

Anglés 4h 

Geografia i Història 3h 

Matemàtiques 3h 

Física i Química 2h 

Són totes obligatòries 

 

ESPECÍFIQUES 

OBLIGATÒRIES  OPTATIVES  OBSERVACIONS 

Educació Física 2h 

Música 2h 
Valors Ètics 1h 

Ed. Plàstica i Visual 2h 

Tecnologia 2h 
Religió 1h 

De les optatives cal triar una 

 

AUTONÒMIQUES  

OBLIGATÒRIES  OPTATIVES  OBSERVACIONS 

Francés 2h 

Informàtica 2h 

Investigació i Projectes 2h 
Llengua valenciana 3h 

Jocs de Lògica i Estratègia 2h 

De les optatives cal triar una 

Taller de Castellà * 2h 

Taller de Matemàtiques * 2h Tutoria 1h 

Taller de Valencià * 2h 

* Els Tallers seran adjudicats en 
funció de les recomanacions dels 

Departaments corresponents. 

 


