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Per al pròxim curs 2020/21 continuarem amb el sistema de prematriculació online per als alumnes de l’IES Gaia, 
tenint en compte les circumstàncies excepcionals en les que ens trobem. Els enllaços per a realitzar aquesta matrícula 
estaran disponibles en la pàgina web del centre: 
(https://portal.edu.gva.es/iesgaia/es/centro/ Æ servicios Æ formularios de prematrícula) 
Cal prendre en compte les següents consideracions: 
 
ALUMNES MATRICULATS ACTUALMENT EN 1ESO, 2ESO, 3ESO, 1BATX 
 

x Es prematricularan online tots els alumnes que actualment cursen 1rESO, 2nESO, 3rESO y 1rBATX en l’IES 
Gaia, i tots ells ho faran en el curs immediatament superior.  

x El termini per a realitzar aquesta prematrícula començarà el pròxim dilluns 6 d’abril i finalitzarà el 3 de maig. 
x Tots aquests alumnes han rebut, des del Departament d’Orientació, informació sobre les assignatures 

optatives del curs següent. No obstant això, en la pàgina web del centre (Centre Æ Oferta formativa) 
disposen també d’aquesta informació. 

x Les dades que necessiten per a realitzar la prematrícula són les mateixes que en cursos anteriors. En 
particular han de tindre davant el seu carnet d’estudiant.  

x Una vegada acabada l’avaluació ordinària,  
o aquells alumnes que promocionen de curs (dues assignatures suspeses o menys): junt amb les notes 

se’ls donarà el sobre de matrícula. En l’interior està l’imprés complimentat amb les dades introduïdes 
en la prematrícula on line. Haurà de ser signat pels pares i lliurat amb la resta de documentació a 
Secretaria. 

o aquells alumnes que no promocionen (més de 2 assignatures suspeses) no rebran el sobre de 
matrícula amb les notes i hauran d’esperar al resultat de l’avaluació extraordinària.  

x Una vegada acabada l’avaluació extraordinària, 
o Aquells alumnes que promocionen de curs (dues assignatures suspeses o menys): junt amb les notes 

se’ls donarà el sobre de matrícula. En l’interior estarà l’imprés complimentat amb les dades 
introduïdes en la prematrícula online. Haurà de ser signat pels pares i lliurat amb la resta de 
documentació a Secretaria. 

o aquells alumnes que no promocionen (més de 2 assignatures suspeses): junt amb les notes se’ls 
donarà el sobre de matrícula. En l’interior hi haurà un imprés en blanc on haurà d’omplir les dades 
de matrícula, corresponent al mateix curs en què es troba (s’anul·larà en aquest cas la prematrícula 
que va fer). Les dades personals no caldrà tornar-les a omplir, ja que s’hauran introduït en el procés 
de matrícula i aquests no s’eliminen.  

 
ALUMNES MATRICULATS ACTUALMENT EN 4ESO 
 

x Els alumnes que cursen 4tESO, per a accedir a Batxillerat han de passar per un procés d’admissió i no tenen 
assegurada la seua plaça en el centre fins que finalitze aquest procés. En aquest cas ha de recordar-se que 
un dels aspectes que es tenen en conte és la nota mitja de 4t. 

x També complimentaran un formulari online que anomenarem “Sondeig” amb els mateixos plaços que la 
resta de l’alumnat. 

x Només se’ls donarà el sobre de matrícula aquells alumnes que repetisquen 4tESO, junt al butlletí de notes 
de la convocatòria extraordinària. Els alumnes que promocionen a 1rBATX hauran d’arreplegar al sobre de 
matrícula a Secretaria el dia de la publicació dels llistats definitius d’admissió en 1rBATX. 

 
Si després de l’avaluació ordinària o extraordinària l’equip docent estima convenient la derivació de l’alumne a 
qualsevol dels programes dels que disposarà el centre o a estudis de Formació Professional, aquesta matrícula es 
realitzarà de forma “convencional”. 
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