
                        

            
Et pots matricular a l’IES Bellaguarda per TRES VIES: Alumnat del centre, adscripció i admissió. 
Cadascuna necessita una documentació per formalitzar la matrícula. 
És important seguir tot el procediment que pertoca. Si teniu dubtes telefoneu-nos per consultar. 

 
QUI?   Alumnat del nostre centre que no canvia d’etapa, es a dir que es matriculen de qualsevol de 2n, 3r, 4t o bé 

repetidors de 1r.  
 

CÓM?  En aquest cas NO has de fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud de matrícula del curs corresponent, 
adjunta-la amb la documentació i presenta-ho a la consergeria del centre dins un sobre amb el nom i 
cognoms de l’alumne i el curs on es matricula escrit per fora. 

 
 

QUAN? 
 
 
 

 
 

 
QUI?    Alumnat que va a matricular-se de 1r ESO provinent del  CEIP ALTEA LA VELLA, del CEIP GARGANES, i del 

CEIP L’OLLA. 
 

CÓM?   En aquest cas TAMPOC cal fer el procés d’admissió. Emplena la sol·licitud que t’hem entregat a l’escola i vine 
a secretaria amb tota la documentació per tal de formalitzar la matrícula. 
 

QUAN?   El dia i hora que hem assignat al sobre de matrícula. 

 
QUI?   Alumnat que es desitja matricular-se en 1r ESO a l’IES Bellaguarda i no prové d’un CEIP de la nostra adscripció.  
            Alumnat que desitja matricular-se de 1r curs de qualsevol nivell (BAT O CICLES) 
            Alumnat que canvia de centre i vol continuar el seus estudis al nostre IES. 
 
COM?     En aquest cas has de fer el procés d’admissió.  

 
QUAN? Consulta el calendari d’admissió. Hauràs d’esperar a les llistes provisionals i definitives, abans de poder-te 

matricular. Al juliol, si has estat admès/a, has de formalitzar la matrícula al centre. Es podrà fer de manera 
telemàtica o presencial.  
 

 Matrícula Telemàtica Matrícula presencial 

FPB - 15-21 de juliol 

ESO 18-21 de juliol 19-22 de juliol 

Batxillerat 22-27 de juliol 25-28 de juliol 

Cicles Formatius GS i GM - 22-29 de juliol 
 

Les dates de matrícula presencial de cada grup es publicaran més endavant. 
 

Si et matricules de 1r BAT i has cursat l’ESO al Bellaguarda, has de portar aquesta Documentació 1BATX 

 
Per a la resta d’alumnat admès, aquesta és la Documentació necessària. 

MATRÍCULA  CURS 2022-2023 

28 o 29 JUNY   MATRÍCULA 3 ESO + repetidors 1r ESO  
30 JUNY  MATRÍCULA 2 ESO 
1  JULIOL  MATRÍCULA 4 ESO 
4  JULIOL  MATRÍCULA 2 BAT 
5  JULIOL  MATRÍCULA 2 FPB, GM, GS 
7  JULIOL  MATRÍCULA AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA (Batxillerat i Cicles) 

1. ALUMNAT DEL CENTRE       

2. ADSCRIPCIÓ       

3. ADMISSIÓ       

DOCUMENTACIÓ 

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/calendario-de-admision/
https://portal.edu.gva.es/iesbellaguarda/documentacio-alumnat-1r-bat-que-ha-cursat-leso-a-lies-bellaguarda/
https://portal.edu.gva.es/iesbellaguarda/documentacio-alumnat-admes-excepte-1r-bat-si-ha-cursat-leso-a-lies-bellaguarda/

