
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA CICLE FORMATIU

DOC  UMENTACIÓ

 Sobre de matrícula emplenat i signat pels dos progenitors i alumne/alumna (alumnes menors d’edat)
 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a en vigor. Si al llarg del curs es renova cal portar còpia a secretaria.
 Compromís d’assistència al centre
 Consentiment per a la recollida de dades

A més els ALUMNES NOUS AL CENTRE

 Fotocòpia del SIP de l’alumne/a.
 Informe de Salut de l’Escolar, emplenat pel metge de capçalera (Centre d’Atenció Primària) (alumnes menors d’edat).
 Fotocòpia del butlletí de notes del Centre de procedència.
 Fotocòpia del DNI del pare i mare (alumnes menors d’edat).
 Baixa del centre de procedència
 Normes del centre signades
 Consell Orientador segons DECRET 87/2015 (alumne de grau mitjà)

Si és el cas:

 Justificant de família nombrosa
 Justificant de família monoparental
 Extracte de sentència firme que restringisca el règim de pàtria potestat o custòdia

EN CAS DE NO HAVER FET PREINSCRIPCIÓ: 

 Demanar el model 046 en la secretaria (AL MES DE SETEMBRE)
 Certificat de notes del centre de procedència

ALTRES DOCUMENTS (SI ÉS EL CAS)

 Certificat que acredite la condició d’esportista d’elit
 Certificat que acredite la condició de treballador
 Certificat que acredite la superació d’algun mòdul o cicle formatiu o tindre unitats de competència acreditades
 Certificat de discapacitat de l'alumne/a i declaració responsable per al cicle a cursar
 Malalties cròniques: annex IV i V disponible a  la web http://www.iesalmussafes.org/protocols

ACREDITACIÓ DEL REQUISITS ACADÈMIC D’ACCÉS:
GRAU MITJÀ.

 Accés directe: Certificat acadèmic de qualificacions amb nota mitjana i títol corresponent (o la seua sol·licitud): títol de
Graduat ESO, títol de FPB, títol de Tècnic (grau mitjà), títol de Tècnic auxiliar (FPI) o altres estudis equivalents.

 Accés per prova o altres vies: Certificat de superació de la prova d’accés a grau mitjà, superació de la prova d’accés a la
universitat per a major de 25 anys, superació del curs de formació específic d’accés o superació del primer nivell PQPI.

GRAU SUPERIOR.

TAQUILLES:

 Accés directe: Certificat acadèmic de qualificacions amb nota mitjana i títol corresponent (o la seua sol·licitud): títol de
Batxillerat, títol de Tècnic (grau mitjà), títol de Tècnic superior, títol de Tècnic especialista (FPII), titulació universitària o
altres estudis equivalents.

 Accés per prova o altres vies: Certificat de superació de la prova d’accés a grau superior en l’opció corresponent al cicle

a cursar o superació de la prova d’accés a la universitat per a major de 25 anys.



Taquilla nova: Abonar fiança 10€ , es tornaran al tornar les claus, sempre que no hi haja desperfectes. 

Gestionar-ho en consergeria preferentment dia matricula.

Renovació taquilla: 2€ anuals de manteniment. Gestionar-ho en consergeria, preferentment dia 

matricula. 

Més informació a secretaria@iesalmussafes.org o www.iesalmussafes.org IM1ESO_2015 R 21/05/2015

TAXES I SEGUR ESCOLAR: Al mes de setembre  s'informarà e com pagar-ho.
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