
                                                                                        
 

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA MATRÍCULA ONLINE DEL CURS 2021-2022 
BATXILLERAT 

És imprescindible adjuntar tota la documentació 
 
 
 

DADES PERSONALS 
 

Empleneu el formulari online amb les dades personals de l’alumne/a  i dels contactes familiars preferents i secundaris per a les 
comunicacions amb la família – mare, pare, tutor/a, alumne/a major d’edat en el batxillerat nocturn – .  L’alumnat major d’edat emplenarà 
l’apartat de contacte preferent amb les seues dades. (És molt IMPORTANT comprovar i facilitar els telèfons i correus E-Mail correctes). En 
cas de qualsevol canvi d’adreça, telèfon o correu electrònic durant el curs es deurà notificar a secretaria del centre. 

 

HISTORIAL PERSONAL: 
 

Marqueu al formulari la casella corresponent si es donen els següents casos: 
 

1. Discapacitat de l’alumne/a. 
2. Família nombrosa. Marcar si és general o especial (adjunteu fotocòpia títol de família nombrosa). 
3. Família monoparental. Marcar si és general o especial (adjunteu fotocòpia títol de família nombrosa). 
4. Separació/divorci/ruptura de parella o situació anàloga. 
5. Custòdia. Marcar si és compartida o té la custòdia el pare o la mare (adjunteu còpia resolució custòdia). 
6. Malaltia crònica (adjunteu certificat mèdic). 
7. Altres circumstàncies personals. Especifiqueu el cas. 

 

DADES ACADÈMIQUES: 
 

1. Trieu la primera llengua estrangera: Anglés, Francés o Alemany. 
2. Escolliu la modalitat de batxillerat desitjada.( Batxiller Ciències i Tecnologia, Batxiller Humanitat i Ciències Socials i Batxiller d’Arts i 

General) 
3. Enumereu les optatives per ordre de preferència.  

 

WEB FAMÍLIA: 
 

Per qüestions organitzatives, el contacte familiar preferent (mare, pare, tutor/a legal, o alumne/a major d’edat en el batxillerat nocturn) 
haurà de sol·licitar obligatoriament una nova contrasenya d’accés a la Web Familia per a tot l’alumnat que es matricule en el centre 
per al curs 2021-2022. En aquesta pàgina web de Conselleria podreu accedir a informació dels vostres fills/filles o la pròpia si sou alumnes 
majors d’edat (resultats acadèmics, faltes d’assistència) , mantindre comunicació amb el professorat tutor i rebre informació del centre.  

 
 

1) DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ADJUNTAR TOT L’ALUMNAT: 
 
Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu pdf escanejat o foto feta des del mòbil. Grandària màxima 
d'1MB per cada arxiu. Web per reduir pes "https//:www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf". 
 

 
1. Formulari online de matrícula emplenada pels representants legals de l’alumne/a  (pare, mare, tutor/a legal o alumne/a major 

d’edat en el batxillerat nocturn). 
2. Foto o pdf del DNI, NIE i passaport de l’alumne/a i dels representants legals (mare, pare, tutor/a legal). (Majors d’edat només de 

l’alumne) Majors d’edat estrangers que no presenten NIE i passaport: matrícula condicionada i s’anul·larà si no es presenta la 
documentació requerida al llarg del curs. 

3. Foto o pdf deñ SIP de l’alumne/a 
4. Foto o pdf del llibre de família: fotocòpia de tots els membres (tot l’alumnat menor d’edat ha d’aportar aquest document, tant siga 

família ordinària com nombrosa o especial). 
5. No s’han d’aportar fotos. Les fotos es faran al centre quan comence el curs. 

6. Marcar l’obligatorietat  de nova contrasenya de Web Família al formulari  
7. Foto o pdf del Justificant de pagament de l’assegurança escolar: S’abonaran 1,12 € en el compte bancari del centre: ES45 2038 

6171 7464 0000 0143 de BANKIA. 
És obligatori indicar les següents dades:  

ü concepte de pagament: nom, cognoms i curs de l’alumne/a.  
ü destinatari del pagament: IES Lluís Vives. 

 
 

8. Foto o pdf del Justificant de pagament de les taxes administratives: model 046 

1r BATXILLER Targeta 
d’identitat 

 

Expedició 
historial 

acadèmic 

2n BATXILLER Renov.targeta 
d'estudiants 

*Família nombrosa general, família monoparental general o 
discapacitat del 33% paguen el 50% de la taxa administrtiva. 
 

**Família nombrosa especial, família monoparental especial, 
víctimes de terrorismes i de violència masclista contra les dones: 
no paguen taxa.  
En ambos casos cal presentar documentació que 
acredite aquesta situació. 
FORMES D’ACCEDIR MODEL 046: 
El model 046 es podrà descarregar en l'enllaç 
http://ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN 



                                                                                        
Ordinaria 2,22 € 4,20 € Ordinaria 2,22 € 

*Familia 
Numerosa/Monoparent
al General 

1,11 € 2,10€ *Familia 
Numerosa/Monopa
rental General 

1,11€ 

**Familia 
Numerosa/Monoparent
al Especial 

0 € 0€ **Familia 
Numerosa/Monopa
rental Especial 

0;00€ 

 

12. Foto o pdf del Certificat acadèmic títol ESO amb nota mitjana (només alumnat que es matricula en 1r BAT per primera vegada). 
13. Foto o pdf del Certificat mèdic (alumnat  que es matricula en 1r BAT per primera vegada).  
14. Marcar l’obligatorietat  d’informacions sobre assistència  (només alumnat batxillerat vespertí-nocturn). 
15. Acreditació esportista d’èlit i d’alta rendiment (només alumnat esportista d’èlit menors de 18 anys que es matricula en batxillerat 

nocturn). Acreditació: 
 

Esportistes d’alt nivell  Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el BOE 

Esportistes d’èlit o personal 
tècnic, entrenador , arbitaral o 
jutge d’elit de la Comunitat 
Valenciana 

Documentació que acredite estar inclòs en la relació d’esportistes d’alt nivell publicada en el 
DOGV 

Esportistes d’alta rendiment 

De fora de la comunitat valenciana Certificat del Consell Superior d’Esport 
durant el curs acadèmic  

 

Dins de la Comunitat valenciana 
Certificat de la D.G. d’Esport durant el 
curs acadèmic  

  

16. Foto pdf del contracte laboral (només alumnat menor de 18 anys que treballa i es matricula en batxillerat nocturn) 
17. Foto o pdf del Certificat de malaltia crònica (només si es dona el cas de malaltia crònica). 
18. Foto o pdf del Certificat acreditatiu de discapacitat  (només en cas de discapacitat d’algun membres de la família, fotocòpia de la 

resolució facultativa). 
19. Foto o pdf de la sentència judicial on figure la custòdia del fill/a actualitzat (només en cas de divorci o separació del matrimoni). 

 
2) DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL QUE HA D’ADJUNTAR L’ALUMNAT NOU: 

 
Cal adjuntar la documentació requerida en un arxiu pdf escanejat o foto feta des del mòbil. Grandària màxima d'1MB 

per cada arxiu. Web per reduir pes "https//:www.ilovepdf.com/es/comprimir_pdf". 
 

20. Foto o pdf de l’acreditació de domicili: Rebut de llum o aigua del domicili de residencia habitual (en cas de no coincidir l’adreça del 
rebut amb la del DNI de mare/pare o tutors legals caldrà aportar certificat d’empadronament). Per a domicili laboral caldrà aportar 
certificat de l’empresa. (només alumnat d’un altre centre admés en el procés d’admissió). 

21. Foto o pdf del Certificat acadèmic i baixa de l’últim centre on va estar matriculat (només alumnat que ha estat matriculat en batxillerat 
en un altre centre). 

22. Foto o pdf del volant provisional d’homologació d’estudis estrangers (només alumnat procedent d’estudis estrangers (Ministeri 
d’Educació, C/ Joaquín Ballester, 39. València. Tel: 963079473). 

 
 

ADAPTACIÓ CURRICULAR D’EDUCACIÓ FÍSICA: En matricular-se o en el momento de produir-se la necessitat, cal presentar una 
sol·licitud en la secretaria del centre. 

EXEMPCIÓ DE L’ASSIGNATURA DE VALENCIÀ: 

Els 15 primers dies a partir de l’inici del curs, podeu demanar la sol·licitud en la 
secretaria del centre, i donar-la acompanyada de la següent documentació: 
ü Residència temporal en la Comunitat Valenciana. Es podrá atorgar l’exempció 

ddurant només dos cursos consecutius. Caldrà sol·licitar l’exempció cada curs. 

CONVALIDACIÓ D’ASSIGNATURES: De l’1 fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre. 

CANVI DE TORN: Durant la primera setmana del curs escolar. Caldrà presentar la sol·licitud en la 
secretaria del centre. 

CANVI DE MODALITAT: Fins al 31 d’octubre. Caldrà presentar la sol·licitud en la secretaria del centre. 
 

BAIXA: (renúncia convocatòria)  

 

Fins al 30 d’abril. Caldrà presentar la sol·licitud al cap d’estudis de batxillerat. 
 
 

Si teniu alguna dificultat, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estem a la vostra disposició. 
 

Telèfon: 961205945 (contactar amb Administració) / e-mail: secretariaieslluisvives@gmail.com 
Una cordial salutació  

Sergi Sanchis Salvador 
Director del centre 


