
MATRICULACIÓ IES PEDREGUER 
CURS 2020-2021

• Les dates i instruccions que s’indiquen a continuació van dirigides als alumnes que no han de
realitzar el procés d’admissió.

• L’alumnat de 1r d’ESO provinent dels col·legis adscrits (Mestral, Benicadim, Trinquet i L’Alfàs)
han de fer la  matrícula presencialment.  Els sobres de matrícula se’ls entregarà al centre de
primària (ja se’ls avisarà des de les escoles)

• La  resta  de  l’alumnat  haurà  de  presentar  la  matrícula preferentment  de  manera
telemàtica accedint a AULES.

• https://aules.edu.gva.es/moodle/login/index.php?lang=es   

• Nota: Per al seu accés cal introduir en «USUARI» el NIA de l’alumne (que podeu consultar a la
web família o també al carnet d’alumne) i la contransenya (data de naixement de l’alumne).

• Per matricular-se s’hauran d’elaborar les tasques indicades al curs d’AULES «MATRÍCULA»

• Aquells que pel motiu que siga no puguen realitzar la matrícula de manera telemàtica hauran
d’acudir amb cita prèvia al centre a recollir el sobre de matrícula, a partir del dia 22 de juny.

Les dates de matriculació seran les següents:

MATRÍCULA TELEMÀTICA MATRÍCULA PRESENCIAL

2n ESO Del 22 al 28 de juny 1r ESO 23,25 i 26 de juny

3r ESO Del 22 al 28 de juny 2n ESO 29 i 30 de juny

4t ESO Del 22 al 28 de juny 3r ESO 1 i 2 de juliol

2n BAT Del 22 al 28 de juny 4t ESO 3 i 6 de juliol

2 CFGM Del 22 al 28 de juny 2n BAT 3 i 6 de juliol

2 FPB Del 22 al 28 de juny 2 CFGM 3 i 6 de juliol

2 FPB 3 i 6 de juliol

• Aquells  que  no  es  puguen  matricular  en  aquestes  dates  per  haver  de  realitzar  proves

extraordinàries  podran matricular-se també telemàticament  del  2  al  5  de juliol  o  de manera

presencial en les dates que apareixen a la taula anterior.

• L’alumnat que faça el procés d’admissió haurà de matricular-se en les dates que s’indiquen al

calendari d’admissió. Ja s’informarà més endavant de com realitzar el tràmit de matriculació.

L’equip directiu de l’IES PEDREGUER

https://aules.edu.gva.es/moodle/login/index.php?lang=es
https://portal.edu.gva.es/telematricula/calendari-dadmissio/

