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Per al pròxim curs 2022/23 continuarem amb el sistema de prematriculació (sondeig) online per 
a l’alumnat de l’IES Gaia. Els enllaços per a realitzar esta matrícula estaran disponibles en la 
pàgina web del centre:  
(https://portal.edu.gva.es/iesgaia/ → servicios → formularios de prematrícula) 
 
Cal tenir en compte les següents consideracions: 
 

• Es prematricularà telemàticament tot l’alumnat que actualment cursa 1ESO, 2ESO, 
3ESO i 1BATX en l’IES Gaia, i tots i totes ho faran en el curs immediatament superior, 
inclosos els/les que creguen que van a repetir curs. 

• El termini per a realitzar esta prematrícula començarà el pròxim dilluns 23 de maig i 
finalitzarà el 3 de juny. 

• Tot l’alumnat està rebent des del Departament d’Orientació, informació sobre 
l’estructura del curs següent. No obstant això, en la pàgina web del centre (Centre → 
Oferta formativa) disposen també d’aquesta informació. 

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

• Una vegada acabada l’avaluació final ordinària (en ESO) i extraordinària (en FPB i 
Batxillerat), els pares/mares de l’alumnat que promocione de curs signarà en 
Secretaria l’imprés, que ja estarà complimentat amb la informació que van introduir en 
la prematrícula, en el moment de formalitzar la matrícula, la data de la qual es 
comunicarà en el seu moment. 

• L’alumnat que no promocione haurà d’arreplegar un imprés en blanc i omplir-lo amb 
les dades de matrícula corresponents al mateix curs en el que es troben (s’anul·larà en 
aquest cas la prematrícula que van fer). 

 
 
❖ L’alumnat que cursa 4t d’ESO i vol accedir a Batxillerat ha de passar obligatòriament per 

un procés d’admissió convocat per la Conselleria d’Educació i no té assegurada la seua 
plaça en l’IES Gaia fins que finalitze este procés (en aquest cas, s’ha de recordar que un 
dels aspectes que es tenen en compte és la nota mitjana de 4t d’ESO). No obstant, a més de 
prendre part en el procés d’admissió convocat per Conselleria, també complimentará un 
formulari telemàtic que anomenarem “Sondeig”, per evitar confusions amb les places en 
Batxillerat. El procés és el mateix que per a la resta de companys/es: si després del procés 
d’admissió obtenen plaça, formalitzaran llavors la matrícula, simplement signant l’imprés 
en Secretaria. Aquest formulari per a 1r de batxillerat s’obrirà quan la Conselleria aprove el 
nou currícul de Batxillerat. 
 

❖ Tot l’alumnat que probablement s’integre en un programa (Diversificació de 3r o Programa 
de Reforç de 4t) o sol·licite plaça en un cicle de Formació Professional Bàsica també ha de 
realitzar la prematrícula per al curs immediatament superior al que està matriculat. En el cas 
de ser admesos finalment en eixe programa, es modificaria el contingut de la prematrícula, o 
si son admesos en FPB, s’anul·laria la prematrícula. 

 
La “provisionalitat” d’aquestes prematrícules es deu a la necessitat de tenir, amb la major 
antelació, una previsió d’alumnat en cada nivell i en cada assignatura optativa per al pròxim 
curs amb la finalitat de poder organitzar els grups i la plantilla de professorat. 
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