IES Maria Enríquez - Gandia

Documentació necessària per a formalitzar la matrícula:
De nou ingrés que mai no ha estat matriculat en
El curs proppassat estaven
aquest centre o qui encete per
matriculats en aquest centre i no canvien d’etapa
primera vegada etapa o nivell: 1r curs.
o nivell.







1 fotografia (mida carnet, de color, actualitzada). Còpia no.
ISE (Informe de Salut Escolar), sols per a menors d’edat.

Certificat de la situació acadèmica: historial acadèmic o títol
acadèmic o certificat acadèmic oficial...

Fotocòpia del llibre de família de totes les pàgines
emplenades, sols per a menors d’edat.
Fotocòpia del DNI, NIE, targeta de residència o passaport.
En el cas de pares separats o divorciats: Original i fotocòpia
de l’última sentència judicial.

L’única documentació que han d’aportar figura al peu de
l’imprés de matrícula o al final del formulari telemàtic.
Certificat de la situació acadèmica: historial acadèmic o títol
acadèmic o certificat acadèmic oficial o últim butlletí de
notes... Si tens el document 'Consell Orientador' també l'has
de presentar obligatòriament quan et matricules. Cal
preguntar al teu tutor/a si et falta algun d'aquests documents.

IMPORTANT: Continua consultant la informació següent.

Procedents de 6è de Primària.
Per a tots els cursos
Estrangers que mai no han cursat
batxillerat a Espanya.
Batxillerat
Alumnat de nocturn amb 16 o 17
anys
Estrangers que mai no han cursat
estudis d’FP a Espanya.
Formació Professional Si està treballant.

ESO

(Cicles i Bàsica)
Sols FPB

Fa més de 2 anys que van estar matriculats en
aquest centre i no han estat matriculats en
aquest centre durant els dos últims anys





1 fotografia (mida carnet, de color, actualitzada). Còpia no.
ISE (Informe de Salut Escolar), sols per a menors d’edat.
Certificat de la situació acadèmica: historial acadèmic o títol
acadèmic o certificat acadèmic oficial...
Certificat de baixa del centre d’on prové si és distint de l’IES
‘Maria Enríquez’ de Gandia sempre que s'haja matriculat i
vinga traslladat.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ADDICIONAL:

 Certificat o còpia de l’historial acadèmic on consta la promoció a ESO.
 Fotocòpia de la targeta sanitària SIP de l’alumne.
 Homologació dels estudis del país d’origen, si s’escau, o volant provisional.
 Justificant dels motius de no poder assistir a classe en horari diürn.
 Homologació dels estudis del país d’origen, si s’escau.

 Contracte de treball o informe de vida laboral actualitzat.
 Document de compromís firmat sobre anul·lació de la matrícula per
Per a tot l’alumnat (excepte d’FPB).
inassistència. Trobaràs aquest imprés dins del sobre de matrícula.
Primera vegada que cursen 1r curs.  Certificat acreditatiu del Consell orientador. Per als discapacitats: dictamen.

COMPTE BANCARI ON INGRESSAR L’ASSEGURANÇA ESCOLAR (1,12 €): BANKIA ES40 2038 9615 5160 0020 6911






Remarques importants:
No han de pagar l’assegurança escolar: 1. Alumnat amb 28 anys o més; 2. Alumnat de 1r i 2n d’ESO; 3. Qui ja l’haja pagat en un altre centre i ve traslladat.
L’alumnat d’ESO no ha de pagar taxes administratives (model 046). A l’altre alumnat se li facilitarà aquest abonaré a la secretaria o el rebrà per e-mail.
L’alumnat menor de 14 anys, en cas de no tenir DNI, presentarà fotocòpia de la pàgina del llibre de família on estiga inscrit.
Qui vinga de fora de la Comunitat Valenciana i ha participat en el procés d'admissió presentarà un certificat de baixa del centre anterior amb la situació acadèmica.
L’ISE (Informe de Salut Escolar) el facilitarà i l’emplenarà el metge de capçalera. Aquest document ha de dur el segell del centre de salut. L’alumnat major d’edat,
no està obligat a aportar aquest document. No valdran els informes amb una antiguitat superior a dos anys des de la data de la seua expedició.

