ALUMNAT DE 2n BATX i 2n AF, QUE S’HEU PRESENTAT
A LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL
INSTRUCCIONS PER A EFECTUAR LA MATRÍCULA CURS 2020-2021

Haureu de realitzar aquesta gestió fins al 24 de juliol
1. Emplenar opcions de matrícula mitjançant l’aplicatiu AULES. (només l’alumnat de 2n Batxillerat; l’alumnat
de 2AF no ha de fer res en AULES, donat que no ha de triar matèries optatives!!!)
2. Pagaments a realitzar per transferència o caixer:
A)

PRESTACIÓ DE SERVEIS i ASSEGURANÇA ESCOLAR: 31,12 € (Si ets major de 28 anys, només

PRESTACIÓ DE SERVEIS: 30,00 €!!!)
IBAN
ES45

B)

NÚM. COMPTE IES L’OM
3159

0047

9323

3911

AMPA (QUOTA VOLUNTÀRIA): 15,00 €

0526

(Adjuntem carta informativa de l’associació. Llegiu-la! Us

ofereix quantitat de propostes d’allò més interessants!!!)
IBAN
ES29

NÚM. COMPTE AMPA
3159

0047

9823

9803

3122

CONCEPTE A INDICAR EN TOTES LES TRANSFERÈNCIES O INGRESSOS FETS PEL CAIXER: 
NOM I
COGNOMS DE L’ALUMNE/A I CURS (1r/2n de Batxillerat o 1r/2n de Cicles)
C) L’alumnat d’aquests ensenyaments ha d’abonar, a més, les TAXES corresponents a la TARGETA
IDENTIFICATIVA (model 046). Podeu descarregar-vos el model des del següent enllaç per posteriorment fer el
pagament: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=ADMIN.
(Aquest any NO S’ADMETRÀ cap ingrés o pagament de taxes per finestreta en entitat bancària, amb
l’objectiu de minimitzar aglomeracions!!!)
3. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ:
Només s’hauran de lliurar els documents justificatius de les transferències o ingressos per caixer, i abonament
del model 046. I es podran lliurar de forma telemàtica o amb cita prèvia al centre.
- Lliurament telemàtic: escanejant els documents i enviant-los al següent correu: 46022245.secret@gva.es
- Cita prèvia: fotocopiant els documents justificatius, introduint-los en un sobre amb el nom, cognoms i curs
(1r/2n Batxillerat o 1r/2n de Cicles), i duent-los al centre després d'haver demanat la cita. Telèfon del centre:
96 120 62 65.
NOTES IMPORTANTS!!! La resta de documentació (dades personals o autoritzacions diverses) es
gestionarà en setembre en començar el curs, cas d’haver-hi canvis. Si manifesteu cap canvi en matèria
de tractaments o malalties, és convenient que ens ho comuniqueu el més aviat possible. L'alumnat
repetidor de 2n de Batxillerat o de 2n de Cicles haurà d'esperar que passen les dates de l’avaluació
extraordinària per a matricular-se. Us mantindrem informats de l’obertura d’aquest nou període.

