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PREMATRÍCULA CURS 2022/2023
(Procés intern de l’IES Gaia que NO SUBSTITUEIX al procés d’admissió convocat per
Conselleria per a les famílies que decideixen sol·licitar plaça per als seus fills/filles en altre centre)
Estimades mares i pares d'alumnes de 6é de Primària,
Igual que en els cursos anteriors, l’alumnat dels centres adscrits a l’IES GAIA seguirà també enguany un
procés de prematriculació (sondeig) telemàtica per a 1r d’ESO, per a la qual cosa hauran d'omplir un
formulari web dins dels terminis establerts. L'enllaç per a realitzar esta prematrícula (sondeig) està disponible
en la pàgina web del centre:
https://portal.edu.gva.es/iesgaia/ → Serveis → Formulari de prematrícula 1r d’ESO).
Per això, cal tenir en compte les consideracions següents:
1) PREMATRICULA: (a través de la web) (és preferible fer-ho el més aviat possible, per a que no
s’oblide): s’ha de prematricular telemàticament tot l’alumnat que el curs 2021/2022 curse 6é de Primària en
els col·legis adscrits (CEIP L'Almàssera, CEIP L'Horta i CEIP Victòria Kent) excepte aquells que tinguen
total seguretat de que no cursaran 1r d’ESO en l’IES Gaia.
•

La prematrícula (sondeig) no és vinculant. Si, pel motiu que fora (repetició de curs, elecció d’altre
centre…) l’alumne o alumna finalment no es matriculara en l’IES Gaia, les dades introduïdes en la
plataforma s’anul·larien i s’esborrarien.

•

El termini per a realitzar esta prematrícula (sondeig) és des del 23 de maig al 3 de juny.

•

En la pàgina web del centre (Centre → Oferta formativa) disposen de la informació relativa als plans
d’estudis i a les assignatures optatives que poden triar en 1r d’ESO. No obstant això, el nostre
Departament d’Orientació pot proporcionar-los mes informació sobre elles.

2) ADMISSIÓ TELEMÀTICA: La fa només l’alumnat de 6é de Primària que promocione del col·legi a
l’institut i tinga la intenció de matricular-se en un institut al que no està adscrit. Tant les dates com les
característiques del procés d’admissió s’han publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la
nostra web.
•

El col·legi on cursen els i les alumnes 6é de Primària informarà a les famílies dels passos i
característiques d’aquest tràmit.

3) MATRÍCULA: Es fa en l’institut. Entre el 22 i el 27 de juny es citarà a les famílies dels alumnes dels
col·legis adscrits que no han sol·licitat un altre centre. En aquest moment hauran d’aportar en Secretaria la
documentació necessària i signaran l’imprès de prematrícula que els facilitarem amb la informació que han
omplit en la prematrícula. Prèviament, entre el 30 de maig i l’1 de juny es citarà a totes les famílies dels
col·legis adscrits a una reunió presencial en les dependències de l’institut. Tenen a la seua disposició en la
nostra pàgina web un vídeo explicatiu de cada procés.
SESSIONS PRESENCIALS D’INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES (a l’IES Gaia, a les 17.30 hores):
•
•
•

CEIP VICTÒRIA KENT: dilluns, 30 de maig
CEIP L’ALMÀSSERA: dimarts, 31 de maig
CEIP L’HORTA: dimecres, 1 de juny
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