
ALUMNAT DE 1r I 2n CURSOS DE CICLES FORMATIUS

CIRCULAR 1 - MATRÍCULA curs 2020/2021

Benvolgut alumnat i famílies, per tal de facilitar el procés de matriculació per al proper curs i

amb la intenció d’evitar la presència massiva de gent al centre us adjuntem les següents instruccions:

PAS 1 – Vos comuniquem que ja es pot descarregar a la web del centre el full de matriculació per a

Cicles Formatius per al curs 2020/2021, i el full de consentiment de recollida de dades en el següent

enllaç https://portal.edu.gva.es/velesevents/matricula-2020-2021/ 

PAS 2 – El full de matrícula ha de ser emplenat i signat per la persona sol·licitant (i per la persona

tutora en cas de ser l’alumnat menor d’edat). El full de matrícula ha de tindre com a denominació la

següent estructura per evitar confusions 1COGNOM_2COGNOM_NOM_mat2021.pdf I el Full de la

recollida de dades l’ha de signar l’alumnat major  de 14 anys (i  si  és menor,  la  persona tutora).

Aquest full ha de dur la següent denominació 1COGNOM_2COGNOM_NOM_dades2021.pdf

PAS 3 – També teniu a la vostra disposició l’enllaç http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp

per pagar les taxes per serveis administratius. Heu de pagar dos taxes (Informe d’avaluació i Targeta

d’identitat). A continuació vos expliquem el procés.

Quan entreu a l’enllaç que vos hem dit apareix aquesta pantalla. Punxeu sobre Taxes servicis

administratius (Instituts).
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PAS  4 –  Aleshores  apareix  aquesta  pantalla.  Seleccioneu  com  a  òrgan  gestor  INSTITUTS  DE

VALÈNCIA, i marqueu Targeta d’identitat i premeu CONTINUAR.

A continuació apareixerà un formulari que haureu d’emplenar i pagar a una entitat bancària.

PAS 5 – Guardeu els justificants del pagament de les taxes. I poseu tota la documentació (el full de

matrícula, els documents generats pel pagament de taxes i els justificants dels pagaments) a una

carpeta que s’ha d’anomenar 1COGNOM_2COGNOM_NOM_mat2021

PAS 6 – Eixa carpeta l’haureu d’enviar a la vostra tutora al llarg del mes de juny. L’alumnat de 2 n

cursos de Grau Superior que vaja a la convocatòria extraordinària ho podrà fer fins el 20 de juliol.


