Estimades famílies,
Pròxims a l’acabament del curs escolar 2019/20 us informem d’aspectes que vos puguen
interessar.
Recordeu que tota la informació apareix detallada a la nostra pàgina web
“
https://portal.edu.gva.es/iesandreusempere/es/actividades-2/”

1. ADMISSIÓ
Aquest procès es farà telemàticament mitjançant
“
https://portal.edu.gva.es/telematricula/, del 17 al 25 de juny.

la

pàgina

web

Només s’ha d'utilitzar en els següents casos:
- Alumnes de 6é no adscrits a l’IES (en el cas dels alumnes dels CEIPS
Romeral i Horta Major es farà automàticament).
- Alumnes que passen de 4t a 1r de Batxillerat.
- Alumnes que vulguen cursar 1r de FP Bàsica.
- Alumnes provinents d’altres centres de la Comunitat Valenciana o d’altres
comunitats, per a qualsevol curs.
Solament en el cas de famílies que tinguen dificultats d’accés a mitjans electrònics,
s’establirà una cita per a acudir al centre.
L’elecció d’assignatures específiques es realitzarà emplenant un formulari que s’ha de
sol·licitar en la següent adreça electrònica, indicant el nom i cognoms de l’alumne/a i el
curs en el que es matricula: cboronat@iesandreusempere.es

2. MATRÍCULA
S’informarà a l’alumnat, a través de la web del centre, com i quan han de matricular-se.
En cap cas serà a través de la web https://portal.edu.gva.es/telematricula/ ni en les
dates que ahí apareixen.
-

Per a l’alumnat d'admissió la matrícula es formalitzarà del 28 al 31 de juliol. Anirà
informant-se.

-

Per a la resta d'alumnat s’informarà l’alumnat com i quan han de matricular-se,
en cap cas serà a través de la web “https://portal.edu.gva.es/telematricula/ ni en
les dates que ahí apareixen.

Solament en el cas de famílies que tinguen dificultats d’accés a mitjans electrònics,
s’establirà una cita per a acudir al centre adoptant les mesures sanitàries i de seguretat
necessàries davant la COVID-19 previstes en el Pla de Contingència.
3. DOCUMENTACIÓ PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA
No s’aportaran documents, s’emplenarà una Declaració responsable que us farem
arribar.

La declaració responsable substitueix l’aportació de la documentació acreditativa de
les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de
la posterior acreditació i comprovació en el moment en què la situació sanitària ho
permeta .... La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà
lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’es-colaritzarà en algun dels
centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.
L’elecció d’assignatures específiques es realitzarà emplenant un formulari que s’ha de
sol·licitar en la següent adreça electrònica, indicant el nom i cognoms de l’alumne/a i el
curs en el que es matricula: cboronat@iesandreusempere.es
4. PAGAMENT DE TAXES I D’ALTRES CONCEPTES
Tots els pagaments es faran mitjançant les entitats bancàries en el següent compte:
MONTEPIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA

ES39 2038 6321 8030 0039 7373
s’hauran de lliurar al centre els justificants d’aquestos pagaments a la següent adreça:

gonzalez_crihur@gva.es
S’informarà dels terminis.

5. LLIURAMENT DE NOTES I CONSELLS ORIENTADORS
Es lliuraran per mitjans electrònics .
-

4t ESO i 2n BAT: 18 de juny.

-

1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 1r BAT i 1r FPB : 22 de juny.

Solament en el cas de famílies que tinguen dificultats d’accés a mitjans electrònics,
s’establirà una cita per a acudir al centre adoptant les mesures sanitàries i de seguretat
necessàries davant la COVID-19 previstes en el Pla de Contingència.
6. XARXA DE LLIBRES
La devolució dels lots està supeditada a l’evolució de la situació derivada per la COVID
19, no obstant per a l’alumnat de 4t d’ESO s’establirà un calendari per a lliurar els lots i
arreplegar l’orla. (calendari a la pàgina web)adoptant les mesures sanitàries i de seguretat
necessàries davant la COVID-19 previstes en el Pla de Contingència.
7. LLIBRES DE TEXT
Es mantindran per al curs escolar 2020/2021 els llibres de text i la resta de materials
curriculars adoptats durant el curs 2019/2020.
Tota
la
informació
apareix
detallada
a
la
nostra
https://portal.edu.gva.es/iesandreusempere/es/actividades-2/

pàgina

web

8. DUBTES I ACLARIMENTS
Poden remetre’s a la següent adreça electrònica: gonzalez_crihur@gva.es

Cristina González Hurtado
Secretària IES Andreu Sempere

