
 

 

IES MARIA ENRÍQUEZ 
 

QUI HA DE PARTICIPAR EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ? 
 

 
1. Alumnat d’altres centres que vulga estudiar a l’IES Maria Enríquez en el curs 2021-2022 en 

qualsevol curs i etapa. 
 

2. Alumnat d’aquest centre que ha estat matriculat en el curs 2020-2021 i comence per 
primera vegada etapa en el 2021-2022; és a dir, qui vulga matricular-se en 1r curs de 
qualsevol nivell i etapa. Per exemple: alumnes de 4ESO que passen a Grau Mitjà o a 
Batxillerat, alumnes de Grau Mitjà que vulguen cursar Grau Superior, alumnat de Batxillerat 
que canvia a una altra modalitat, alumnat d’ASIX que canvia a DAW o viceversa... 
 

3. Alumnat d’aquest centre que en el curs 2020-2021 s’ha donat de baixa o haja anul·lat la 
matrícula. És possible que algun alumnat estiga de baixa d’ofici per inassistència a classe 
o haja abandonat el curs; en aquest cas, heu de consultar-ho en la secretaria. 
 

4. Alumnat que el curs 2020-2021 no estava matriculat en cap centre. 
 

5. Alumnat estranger nouvingut que enceta estudis per primera vegada a Espanya. És 
important tindre el requisit acadèmic: titulació o homologació d’accés a estudis espanyols. 
 

6. L’alumnat de Grau Mitjà que haja titulat (tant d’aquest centre como de fora), tot i ser de la 
família Tecnològica, també ha de participar en el procés d’admissió. 
 

7. L’alumnat que accedix amb una Prova d’Accés també ha de participar en el procés 
d’admissió. 
 
DOCUMENTACIÓ  que cal presentar: 
 
CICLES FORMATIUS 
 
Amb caràcter general, s’ha d’aportar a la secretaria, preferiblement al correu electrònic 
46004221.secret@gva.es la documentació següent: 
 

 DNI o NIE de l’alumne/a 

 Requisit acadèmic: certificació acadèmica amb nota mitjana o certificat de 
superació de la Prova d’Accés a Cicles. 

 
Si en els documents aportats no figura la nota mitjana es valorarà amb ‘5’. 
 
ESO - BATXILLERAT 
 
Has de consultar en la web de l’institut: iesmariaenriquez.es  
Desplegueu menú superior: Escolarització 2021-2022  ESO-BATXILLERAT  
Documentació que cal aportar 
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