
INSTRUCCIONS PER A DUR A TERME LA MATRÍCULA DE 
L'ALUMNAT D'ADMISSIÓ

1. Dia 23 de juliol, divendres, ix la llista definitiva d'admesos.
2. Dia 23 de juliol s'arreplega el sobre de matrícula en Secretaria. 

Una vegada a casa, i dins del calendari establit: 

1. Triar  les  assignatures  de  manera  telemàtica a  través  de  l'enllaç
http://matricula.iesbahiadebabel.com.  Per  a  accedir  s'ha  d'usar  el  mateix  usuari  i
contrasenya que s'usen en Moodle (usuari:  al03**** i contrasenya: NIA). Si l'alumne no ha
estat matriculat en el centre el curs passat usar tant per a l'usuari com per a la contrasenya
el NIA de l'alumne.

LLISTAT DEFINITIU RECOLLIDA DE SOBRES
ELECCIÓ

TELEMÀTICA
D'ASSIGNATURES

MATRICULACIÓ AMB
CITA DE DIA I HORA

Divendres 23 de juliol A partir del 23 de juliol
24 de juliol des de les
09:00 al 25 de juliol a

les 23:59 h. 
26, 27, 28 i 29 de juliol 

Lliurar en Secretaria el sobre amb tota la documentació emplenada el dia i hora indicat en la cita.
La matrícula de l'alumne/a es considerarà realitzada quan es lliure la documentació inclosa en el sobre de
matrícula.  L'elecció telemàtica d'assignatures serveix  exclusivament per al  repartiment de places de les
assignatures optatives. 

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR?

• ALUMNAT NOU PROVINENT DEL NOSTRE CENTRE (  1r Batxillerat)

Documentació a presentar per a la formalització de la matrícula:

1. DOCUMENT  SANITARI  OBLIGATORI  PER  A  INICI  D'ETAPA  EDUCATIVA. (Ha  de  ser
emplenat pel seu metge habitual). No és necessari lliurar-ho en el moment de la matrícula.

2. Fotografia de l'alumne/a pegada en la fitxa de color.
3. Taxes administratives abonades amb el justificant d'abonament. 

• ALUMNAT NOU PROVINENT D'ALTRES CENTRES (  1r Batxillerat)

Documentació a presentar per a la formalització de la matrícula:

1. Fotocòpia de documents d'identificació de l'alumne i dels pares o tutors.
2. DOCUMENT  SANITARI  OBLIGATORI  PER  A  INICI  D'ETAPA  EDUCATIVA.  (Ha  de  ser

emplenat pel seu metge habitual). No és necessari lliurar-ho en el moment de la matrícula.
3. Original i fotocòpia (de l'última pàgina) de l'Historial Acadèmic de Secundària.
4. En cas de provenir de sistemes educatius estrangers: Volant de sol·licitud de convalidació per a

estudis post-obligatoris (En cas de sol·licitar exempció de l'assignatura de valencià indicar-ho en
el moment de la matrícula).

5. Fotografia de l'alumne/a pegada en la fitxa de color.
6. Taxa administrativa abonada en l'entitat bancària. 
7. Documentació  que  acredite  totes  les  circumstàncies  al·legades  en  la  sol·licitud  (família

nombrosa, monoparental, prioritats...).
8. En el  cas que en la sol·licitud s'haja  marcat  la  casella de no convivència  dels progenitors,

s'haurà d'aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la
persona que va formular la sol·licitud 
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COM PAGUE LES TAXES?

TAXES DE MATRÍCULA CURSO 2021-2022 Només per a l'alumnat de batxillerat

L'alumnat de batxillerat abans de lliurar els documents de la matrícula en secretaria cal que realitze el paga-
ment de les taxes corresponent.

• Han de pagar la taxa per expedició de l'Historial Acadèmic de Batxillerat i la taxa per Targeta 
d'identitat.

• Si l'alumne repeteix 1r Batxillerat o es matricula en 2n de Batxillerat, únicament haurà de pagar 
la taxa per Targeta d'identitat.

• Per al pagament d'aquestes taxes s'ha de seguir el següent procediment:

1. TRAURE ELS IMPRESOS 046 DE LA SEGÜENT ADREÇA D'INTERNET: 

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN

Cal triar en el desplegable d'òrgan gestor INSTITUTS D'ALACANT i després marcar TAXA D'EXPE-
DICIÓ DE L'HISTORIAL ACADÈMIC.

El declarant o subjecte passiu que apareix en el document és l'alumne, que és el beneficiari dels 
serveis prestats pel pagament de la taxa.

De la mateixa forma cal imprimir un altre model 046 per a pagar també la taxa de Targeta d'identitat:
triar INSTITUTS D'ALACANT i després TARGETA D'IDENTITAT.

Una vegada impresos ens dóna l'opció de pagar-los telemàticament mitjançant el pas 2 (opcional)

2. Si no utilitzem el pas 2 en l'anterior tràmit haurem de pagar en els bancs que s'indiquen en l'imprès 
o través de la passarel·la de pagament:

https://pagtelgen.gva.es/pagtelgen-frontend/?lang=es

càrrec en compte amb certificat digital o pagament amb targeta sense certificat.

3. Lliurar en secretaria els rebuts amb el segell de l'entitat bancària o el justificant d'haver-los abonat 
tant de l'historial acadèmic com de la targeta d'identitat juntament amb els rebuts generats en el pas 
anterior.

4. Si s'és beneficiari d'alguna mena de descompte s'haurà de presentar, en el moment de la matrícula, 
la documentació que justifique aquest descompte. El descompte per discapacitat únicament es po-
drà aplicar en el cas que afecte l'alumne/a i no en el cas de familiars. 
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