1. La matrícula de tots els cursos s’ha de realitzar telemàticament a través del web del
centre: iesmariaenriquez.es . Menú superior: Matrícula 2021-2022. Cal passar el punter
del ratolí per les opcions sense fer clic, sols es cliquejarà quan estiga situat el punter
damunt del curs.
2. L’alumnat d’aquest centre que passa de curs i no finalitza etapa:
1ESO a 2ESO / 2ESO a 3ESO / 3ESO a 4ESO / 1BAT a 2BAT / 1ATL (Inicial) a 2ATL (Final)
1FPB a 2FPB / 1SMX a 2SMX / 1ASIX (Presencial) a 2ASIX (Presencial) / 1DAW a 2DAW
ha de matricular-se abans del 30 de juliol.
Per a conéixer la contrasenya d’accés a la matrícula, si no l’ha facilitada el/la tutor/a, es
pot enviar el butlletí de notes (escanejat o fotografiat) a l’adreça electrónica:
46004221.secret@gva.es . Es respondrà, encara que no immediatament, amb la
contrasenya.
Qui desitge també pot passar per la secretaria de l’institut per a conéixer la contrasenya.
Està completament prohibit facilitar la contrasenya a altres persones o fer-la pública.
3. L’alumnat d’aquest centre que repetix curs també ha de seguir el mateix procediment
detallat en el punt 2 anterior per a conéixer la contrasenya d’accés al formulari de
matrícula. El termini també acaba el 30 de juliol.
4. L’alumnat que haja sol·licitat plaça fent admissió ha d’esperar a la publicació de les llistes
definitives i estar admés/a. En eixa llista es publicarà la contrasenya d’accés. L’alumnat
no admés no ha de matricular-se ja que será anul·lada la seua sol·licitud.
5. Abans d’accedir al formulari de matrícula recomanem que estiga tota la documentació
de matrícula escanejada en color (pdf o jpg) perquè s’ha de pujar telemàticament la
documentació corresponent al final de l’emplenament del formulari de matrícula. La
documentació necessària per a cada curs i la pots consultar en el Menú: Matrícula 20212022. Qui tinga problemes en pujar els documents o no els tinga els ha de presentar
presencialment a la secretaria del centre durant tot el mes de setembre.
6. L’alumnat de Batxillerat o Cicles Formatius ha de pagar unes taxes administratives de
matrícula (model 046). Concretament la targeta d’identitat (2,22 €). Es pot obtindre
telemàticament en el següent GENERADOR que es trobarà en el menú de Secretaria de
la web del centre. Qui tinga dificultats pot passar per les oficines de l’institut a demanarles. L’alumnat d’Atletisme ha de passar necessàriament per la secretaria de l’institut a
retirar les taxes acadèmiques.
7. Qui no haja realitzat la matrícula abans del 31 d’agost no apareixerà en les llistes de
classe d’inici de curs. Les matrícules d’Atletisme, ASIX Semipresencial i Curs de Videojocs
podran realitzar-se posteriorment al 31 d’agost.

