
INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA
ALUMNAT QUE CONTINUA CURSANT BATXILLERAT A L’IES VELES E VENTS

Aquestes són les instruccions de matrícula per a l’alumnat que durant el curs 2021-22 estava cursant algun
curs de Batxillerat a l’IES Veles e Vents i que durant el curs 2022-23 seguirà cursant Batxillerat al nostre
institut. 

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. 

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. Abona 10 € en el moment de la matrícula. Amb aquests diners es cobriran una sèrie de despeses que
s’originen al llarg de tot els curs i s’evitarà que l’alumnat vaja abonant xicotetes quantitats: assegurança
escolar  obligatòria,  l’agenda  escolar,  materials  escolars  d’ús  comú  en  moltes  assignatures  (cartolines,
pintures, cola, etc.), materials per a activitats complementàries i extraescolars, etc.

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.
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• 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”. 

• En  la  següent  pàgina  selecciona  l’opció  que  corresponga  (ordinària,  família
nombrosa/monoparental,  etc.)  i  dóna  al  botó  continuar.  TIN  EN  COMPTE  QUE  HAURÀS  DE
PRESENTAR  EN  L’INSTITUT,  EN  EL  MOMENT  DE  FER  LA  MATRÍCULA,  LA  DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA DEL DESCOMPTE APLICAT. CAL PRESENTAR DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I FOTOCÒPIA
PER GUARDAR-LA EN L’EXPEDIENT DE L’ALUMNE O ALUMNA.

• Se vos obrirà un formulari on heu d’introduir les vostres dades. Una vegada introduïdes, doneu-li al
botó «aceptar», com es mostra en la imatge.
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• Imprimiu el document que es genera. Fixeu-vos que, al costat d’on estava el botó acceptar, ara hi ha
un codi de barres. 

• Heu de pagar aquest rebut en un banc (es pot pagar en caixers escanejant el codi de barres, també
hi  ha aplicacions  de banca per  a  mòbil  que permeten pagar  rebuts).  NO S’HA DE PAGAR PER
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A L’INSTITUT.

• Presenteu en l’institut, en el moment de formalitzar la matrícula, una còpia del rebut amb les
vostres dades i el justificant d’haver pagat. En cas d’haver-vos acollit a algun tipus de descompte
(família nombrosa, monoparental, diversitat funcional, etc.) heu de presentar original i fotocòpia
de la documentació acreditativa, que quedarà guardada en l’expedient de l’alumne o alumna.


