
INSTRUCCIONS PER A FORMALITZAR LA MATRÍCULA
ALUMNAT DE 1R, 2N, 3R I 4T D’ E.S.O.

(ÉS PRECÍS APORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ)

ALUMNES DE NOU INGRÉS:

1. Presentar complimentat pel metge INFORME DE SALUT ESCOLAR. 
2. 1 fotocòpia del DNI de l’alumnat, del pare i de la mare // NIE del pare, mare i alumnat estrangers.
3. Per alumnes de 1r. i 2n. d’ESO, fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social.
4. Fotocòpia del Llibre de Família o partida de naixement de l’alumne/a.
5. Fotocòpia del Llibre de Família Nombrosa, si és el cas.
6. Per a tots els nivells d’ESO, l’alumnat nou ha d’aportar Certificació Acadèmica oficial AMB EL NIA

(Número d’Identificació de l’Alumnat) dels estudis realitzats en l’altre centre.

Abans del 3 de juliol heu d’enviar un correu electrònic amb tota la documentació a secretaria@velesevents.com
A l’assumpte heu de posar el COGNOM1 COGNOM2 NOM 1ESO
Teniu tots els formularis a https://portal.edu.gva.es/velesevents/matricula-2020-2021/ 

ALUMNES DEL CENTRE (CURS PASSAT):

1. Full de matrícula.
2. Full de consentiment de recollida de dades

Teniu tots els formularis a https://portal.edu.gva.es/velesevents/matricula-2020-2021/ 
Heu de coordinar-vos amb la vostra tutoria perquè reculla la documentació.

ALUMNES QUE ESTAN EN CONDICIÓ DE
SOL·LICITAR L’EXEMPCIÓ DE VALENCIÀ: 

Per l'alumnat estranger i d’altres Comunitats Autònomes que vénen per primera vegada a la Comunitat Valenciana.
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=235 
1. Sol·licitud de l’interessat/ada degudament emplenada i signada pels pares.
2. Fotocòpia de l’expedient acadèmic complet.
3. Fotocòpia del NIE o Passaport en cas d’alumnes estrangers.
4. Certificat d’empadronament.

BEQUES DE TRANSPORT

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/comedor/transporte     
- Sol·licitud a complimentar al Centre on es matricule l’alumne/a.
- Cal aportar certificat de la distància del domicili al centre, expedit per l’Ajuntament, quan envien la matrícula. 
- Certificat d’empadronament.
- L’alumnat beneficiari l’any anterior, sols ha de signar l’esborrany que es facilitarà en secretaria per tal de formalitzar la
nova sol·licitud.

Per atendre de manera presencial hi  haurà un punt d’informació i  ajuda,  però haurà de sol·licitar cita prèvia al correu
secretaria@velesevents.com on li s’assignarà un dia i una hora perquè pugueu fer els tràmits presencialment.
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