
ALUMNAT NOUVINGUT DE 1r I 2n CURSOS DE CICLES FORMATIUS

MATRÍCULA curs 2021/2022

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 2021/2022, i el full de consentiment de recollida de dades.

PAS 2 – El full 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). 

PAS  3 –  Accediu  a  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)».

Aleshores apareix aquesta pantalla. Seleccioneu com a òrgan gestor INSTITUTS DE VALÈNCIA, i marqueu Informe

d’avaluació – Formació Professional i premeu CONTINUAR.
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A continuació apareixerà un formulari que haureu d’emplenar i pagar a una entitat bancària. Pagueu-lo i guardeu el

justificant de pagament, l’haureu d’aportar en el moment de la matrícula.

Després haureu de repetir el procés a partir del PAS 3 i apareixerà aquesta pantalla. Seleccioneu com a òrgan gestor

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

A continuació apareixerà un altre formulari que haureu d’emplenar i pagar a una entitat bancària. Pagueu-lo i guardeu

el justificant de pagament, l’haureu d’aportar en el moment de la matrícula.

PAS 4 – Pagueu la quota de l’assegurança escolar: Has de fer un ingrés d’1,12 € en Bankia. No has de fer aquest

pagament si tens més de 28 anys o els compleixes durant el curs escolar.

TITULAR: IES Veles e Vents
IBAN: ES44 2038 9036 2160 0003 1425
CONCEPTE: Nom, cognoms i curs de l’estudiant

Guarda el justificant de pagament per presentar-lo amb la resta de la documentació.
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PAS 5 – Feu una còpia el DNI o NIE de l’alumne/a, i del pare i la mare si l’alumne és menor d’edat, una còpia del Títol

de Família Nombrosa, Discapacitat, etc. si és el cas. Els menors de 18 anys, hauran de portar un Informe de Salut

Escolar complimentat pel metge de capçalera. I una còpia de les titulacions que donen accés als ensenyaments (Títol

o Certificat de notes més la taxa d’expedició del títol).

PAS 7 – Tots els documents s’han de portar a l’institut per formalitzar la matrícula en la data que vos corresponga.


