
INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA
BATXILLERAT

NOTA IMPORTANT:
És  imprescindible  que  tot  l’alumnat  de  batxillerat  entregue  el  justificant  de  pagament  de
l’assegurança escolar i de les taxes per matricular-se. No es podrà completar la matrícula sense
aquests justificants.

1. Descarrega i emplena el document de matrícula
• És el  document amb les dades personals i  les matèries optatives que cursarà l’alumne o

alumna el curs vinent. 
• El  pots  emplenar  i  imprimir  una  vegada  emplenat  o  el  pots  imprimir  i  emplenar-lo

manualment.

2. Descarrega, emplena i signa la “sol·licitud de consentiment per a la recollida de dades”
• Aquest document s’ha de presentar el  dia de la matrícula,  juntament amb la resta de la

documentació.

3. Paga la quota de l’assegurança escolar
• Has de fer un ingrés d’1,12 € en Bankia:

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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4. Genera i paga la taxa per targeta d’identitat
• Entra en l’enllaç www.ceice.gva.es/doc046/gen/es
• Selecciona l’opció “Tasas por  servicios  administrativos (institutos)”.  Com s’indica en la

imatge inferior.

• En el menú que s’obre a continuació, selecciona:
◦ En “órgano gestor” tria l’opció “INSTITUTS DE VALÈNCIA”
◦ Marca l’opció “TARJETAS DE IDENTIDAD”
◦ Ha de quedar com es mostra en la imatge inferior. Dóna al botó “Continuar”. 
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• En  la  següent  pàgina  selecciona  l’opció  que  corresponga  (ordinària,  família
nombrosa/monoparental, etc.) i dóna al botó continuar.

• Emplena les dades corresponents en el document que s’obre (a continuació tens una imatge
del document). Imprimeix-lo i paga en el banc la taxa corresponent.

• Guarda el justificant del pagament i presenta’l amb la resta de la documentació.
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