
 

2n BAT 

IES MARIA ENRÍQUEZ - GANDIA 
 

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA 2022-2023 

Cognoms i nom de l’ALUMNE/A:  
 

DNI / NIE / Passaport: 

- 
Naixement: 

 

Data: ___ / ____ / _______ Localitat:_________________________________________________________ 

Província: ____________________________________ País:______________________________________ 

Adreça: Núm: Esc.: Pis: Porta: Codi Postal: 

Localitat: Província: NUSS: SIP: 

Alumne: 
Adreça electrònica: ..........................................................................................................… 

Autoritze a rebre correus electrònics oficials del centre: ❑Sí - ❑No 

Tel. mòbil:…................................. Altre telèfon:..……...........……..............… 

Autoritze a rebre ❑SMS ❑Whatsapps oficials importants del centre. 
 

Pare: 

Progenitor 1: 

Cònjuge 1: 

Cognoms i nom: ................................................................................................................... 

Adreça electrònica: ..........................................................................................................… 

Autoritze a rebre correus electrònics oficials del centre: ❑Sí - ❑No 

DNI / NIE / Passaport: .......................… Data de naixement: ___ / ___ / ____ 

Tel. mòbil:…..........................…….......... Tel. fix:..……...........……..............… 

Autoritze a rebre ❑SMS ❑Whatsapps oficials importants del centre. 

Mare: 

Progenitor 2: 

Cònjuge 2: 

Cognoms i nom: ................................................................................................................... 

Adreça electrònica: ..........................................................................................................… 

Autoritze a rebre correus electrònics oficials del centre: ❑Sí - ❑No 

DNI / NIE / Passaport: .......................… Data de naixement: ___ / ___ / ____ 

Tel. mòbil:…..........................…….......... Tel. fix:..……...........……..............… 

Autoritze a rebre ❑SMS ❑Whatsapps oficials importants del centre. 

¿És la primera vegada que et matricules en aquest centre? ❑Sí - ❑No Repetisc: ❑Sí - ❑No Curs i grup anterior: Últim centre on he estudiat:  

¿Discapacitat reconeguda de l’alumne? ❑Sí - ❑No Família nombrosa: ❑No - ❑General - ❑Especial Situació familiar: ❑Casats - ❑Monoparentalitat:  
 

 

Han d’estar firmats els punts 2 i 3 per tal que la matrícula siga efectiva. La firma de punt 1 és voluntària segons la decisió que es prenga. 

1. Autoritze, amb la firma, la publicació de fotografies d’activitats extraescolars o acadèmiques en les quals aparega la imatge de la meua filla o del meu fill, o de mi 
mateix per ser alumne/a major d’edat, en la pàgina WEB del centre, taulers d’anuncis, diversos mitjans multimèdia, etc. 

Firma dels dos progenitors 

Si l’alumne és major d’edat, sols firmarà ell. 

 

 

2. Autoritze, amb la firma, la incorporació de les dades personals als fitxers automatitzats de l'IES Maria Enríquez de Gandia les quals sols seran emprades a 
efectes acadèmics. 

Firma dels dos progenitors 

Si l’alumne és major d’edat, sols firmarà ell. 

 

 

3. Quede assabentat/da que aquesta inscripció està condicionada a la comprovació de les dades, la veracitat de les quals em responsabilitze. 
I amb la qual sol·licite la matrícula per a aquest curs. 

Firma dels dos progenitors 

Si l’alumne és major d’edat, sols firmarà ell. 

 

 

 

 



 

2n BATXILLERAT  
 

 

 CIÈNCIES  HUMANITATS I C. SOCIALS 

Assignatures troncals Assignatures troncals 

 Primera Llengua Estrangera II: Anglés 

 Història d’Espanya 

 Llengua Castellana i Literatura II 

 Història de la Filosofia 

 
Assignatura de lliure configuració: 

  Valencià: Llengua i Literatura II 

 Primera Llengua Estrangera II: Anglés 

 Història d’Espanya 

 Llengua Castellana i Literatura II 

 Història de la Filosofia 

 
 Assignatura de lliure configuració: 

  Valencià: Llengua i Literatura II 

 

 Matemàtiques II 
 Humanitats  C. Socials 

  Llatí II  Matemàtiques a. C.S. 

Marca les dos que preferixes: 
 

  Biologia   Física Química 

  

 Se’n cursa una de cada fila (Tria’la): 

  Economia de l’Empresa  o   Història de l’Art 

  Geografia      o   Grec II 

 

 

Assignatures Optatives Específiques (Numera’n dos per ordre de preferencia. Se’n cursarà una entre): 
 

• Fonaments d’Administració i Gestió d’Empreses 

• Psicologia 

• TIC II (Informàtica) 

 

A efectes organitzatius i en funció de la demanda és possible que alguna assignatura específica que apareix, finalment no es curse. 

 

DOCUMENTACIÓ que cal aportar: L’alumnat que estava cursant 1r o 2n de Batxillerat en aquest centre el curs 2021/2022, sols haurà d’aportar els documents indicats més avall, si s’escau. Els altres alumnes, 

a més dels tres documents següents, hauran de consultar el document ‘Documentació necessària per a formalitzar la matrícula’: 

• Justificant d’ingrés de l’assegurança escolar: 1,12 €: (CaixaBank: ES84 2100 5378 3713 0077 0437. Beneficiari: IES Maria Enríquez; Concepte: Cognoms i nom de l’alumne/a. 

• Justificant d’ingrés de taxes administratives (Targeta d’Identitat), model 046. 

• Justificant pagament quota AMPA en cas que sigues soci/a. 
 


