
Alumnes de 4t amb títol – juny o juliol

Amb les notes i aquest full t’han donat original i còpia d’un consell Orientador. Has de tornar la
còpia, signada pels teus pares, a la Consergeria en menys de quatre dies, de 11 a 13.
Si vas participar en el banc de llibres, encara has d’anar a la biblioteca del centre amb el do-
cument de Lliurament de llibres emplenat i un llistat de llibres del banc que tens des de princi-
pi de curs per justificar que ara tornes tots els llibres que vas rebre i poder revisar com els has
tractat, el 28 de juny, a l’hora que et diga el tutor.

Amb el títol de Graduat en ESO, tens les següents opcions:
 Continuar estudis
Si vas demanar plaça has de fer els tràmits següents, si no ho vas fer, hauràs d'espe-
rar que s'acabe tot aquest procés per veure on queden places.
Tant si vols continuar estudis en aquest centre com en un altre, necessitaràs el
document sanitari per a inici d’etapa educativa signat pel metge; vés tramitant-lo ja.
Si apareixes a les llistes definitives d’admesos per a Batxillerat o cicles (14 i 13 de juli-
ol eixiran les provisionals i el 23 i 22 de juliol les definitives), t’hi hauràs de matricular
del 26 al 29 en Batxillerat o del 23 al 30 en cicles. 

 En aquest centre,  podràs arreplegar el sobre de matrícula en comprovar que
estàs al llistats d’alumnes admesos, o seguir les instruccions que trobaràs a
https://portal.edu.gva.es/iesmalladeta/secretaria/matricula/.  Per  evitar  aglome-
racions, preferim les matrícules de Batxillerat el 26 i les dels cicles de grau mitjà
el 27, de 10 a 13.
Enguany es descomptaran de la targeta de fotocòpies els 1,12 € de l’assegurança es-
colar. Amb el sobre de matrícula t'oferiran l’agenda escolar del centre; si la vols, se’t
descomptaran altres 3 € de la targeta de fotocòpies. Si no tens saldo a la targeta, cal-
drà que n'afegisques.

Les classes començaran el 8 de setembre

 No continuar estudis
Si més endavant t'ho repenses i vols continuar estudis, recorda per altres anys que
l'admissió d'alumnes per a Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà sol ser a finals
de maig i que després pots no trobar plaça.

Si no et matricularàs ací el curs que ve, pots demanar al Secretari que et torne el saldo no
gastat de la targeta de fotocòpies, o li'l passe a algun germà/ana que continue.

En qualsevol cas, el proper curs podràs passar per ací a arreplegar l’historial acadèmic i al se-
güent podràs recollir el Títol.
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Alumnes de 4t sense títol
Encara pots obtenir-lo si aproves a finals de juny amb el següent calendari. Pregunta
al teu professor si cal dur o preparar alguna cosa.

HORA Dimecres 30 de juny Dijous 1 de juliol Divendres 2 de juliol

8 a 9:30
PRI. LL. ESTR

ÀMBIT LL. ESTR.
VALENCIÀ CASTELLÀ

9:30 a 11 TECNOLOGIA
GEOG. I HIST.

ÀMB. LING.-SOC.
BIOLOGIA I GEO

Taller Aprof.

11 a 12:30
ÀMBIT CIEN-MAT

CAAP.
MATEMÀT. 2n-4t FÍSICA I QUÍMICA

12:30 a 14 LLATÍ / CUC
MATEMÀT. 1r

ECONOMIA
MÚSICA

ARTS ESC. DAN

16 a 17:30 SEG. LL. ESTR.
RELIGIÓ

VALORS ÈTICS
INFORMÀT./TIC

17:30 a 19 INIC.A. EMPR.E FILOSOFIA PLÀSTICA / PI
19 a 20:30 ED. FÍSICA

Si tens una àrea pendent de cursos anteriors, comença recuperant la del nivell més
baix. Si no apareix en aquesta taula, pregunta a un professor del departament.
En juliol et donarem les notes el dimecres 7 de juliol, a les 9:30. Amb elles et dona-
ran original i còpia d’un consell Orientador. Has de tornar la còpia, signada pels teus
pares, a la Consergeria del centre en els dos dies següents.

Si vas participar en el banc de llibres, recorda que has de tornar el lot complet al teu
professorat (a l’examen extraordinari, si no ho has fet ja) i dur a la biblioteca del centre
el  llistat  de  llibres  que  et  vam  donar  a  principi  de  curs  i  el  document  oficial  de
Lliurament de llibres emplenat, el 15 de juliol a l’hora que et comunicarà el teu tutor.

 Si pots repetir 4t d’ESO i vols tornar-ho a intentar, demana prompte el sobre de matrícula en
Consergeria a canvi de la còpia signada del consell orientador. Amb tot emplenat, vés a Se-
cretaria el 9 de juliol, a les 10 hores. Necessitaràs saldo a la targeta de fotocòpies d’almenys
1,12 € per a l’assegurança escolar o 4,12 € per a l'agenda i l'assegurança escolar.
Si no vols tornar-ho a intentar per ara, demana més endavant en Secretaria el Certificat d'es-
colaritat, potser te'l demanen per trobar feina. En tenir 18 anys, passa a arreplegar l’historial
acadèmic i llibre d'escolaritat.

 Si no pots repetir quart d'ESO
Demana més endavant en Secretaria el Certificat d'escolaritat, potser te'l demanen per trobar
feina. En tenir 18 anys, passa a arreplegar l’historial acadèmic i llibre d'escolaritat.
Si vols continuar estudis, tens les següents opcions:
 Cicles de Formació Professional Bàsica.  Donen un títol equivalent al d’ESO a efectes

laborals, i accés als cicles de Grau Mitjà. Demana més informació al Departament d'Orien-
tació.

 ESO per adults, t'hi pots incorporar a partir de l'any que faces 18 anys (o amb 16 anys i
contracte de treball). Informa-te'n a l'Escola d'Adults del poble. Allà també preparen per a
les proves que s’expliquen a continuació.

 Proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà: pots presentar-te a partir de l'any
que faces 17 anys. Té tres parts a nivell d'ESO. La inscripció sol ser en abril. Pots rebre
més informació a l'institut.

 Proves lliures per a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària per a per-
sones majors de 18 anys. N'hi ha 2 convocatòries anuals en gener i juny. La formalització
de la matrícula es realitza telemàticament, durant el mes de desembre per a la convocatò-
ria de gener, i entre març i abril per a la convocatòria de juny. Podràs fer-les si  fas al-
menys 18 anys l'any natural del dia de la prova.
Es poden convalidar alguns apartats de les proves si tens aprovades algunes matèries de
4t d'ESO.
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