
 
 

 

PROCES D’ADMISSIÓ I MATRICULA Curs 2022-2023 

o Del 28 de setembre al XX PROCÉS D’ADMISIÓ 

 

Tots els que heu sortit admesos a les llistes d’admissió, he de fer el tràmit d’admissió. 

Per aquest proces heu de complimentar els següents documents:  

a) Sol·licitud d’Admissió, segons el model oficial (annex 2), que es pot trobar al centre on s'han  

d'inscriure i en el seu lloc web.  

b) Declaració Responsable, segons el model oficial (annex 3), que es pot trobar al centre on s'han  

d'inscriure i en el seu lloc web.  

Una vegada complimentats aquests annexes i la documentació de la resolució, (si no l'heu aportat abans) l'heu 

de lliurar al següent correu:  esportius@iesceteib.org en el termini establert. 

 

o Del XX al 5 d’octubre  PROCÉS MATRÍCULA 

 

Una volta fet el tràmit d’admissió, s’ha de presentar per formalitzar la matrícula la següent documentació: 

  

a) Sol·licitud de Matrícula o Sol·licitud de Mòduls Pendents, segons el model del IES, que es pot trobar 

al centre on s'han  d'inscriure i en el seu lloc web.  

b) Documentació per adjuntar. S’han d’entregar els justificants dels diferents pagaments que a 

continuación teniu desglossats: 

- Obertura d’espedient (només en el cas d’alumnes nous al centre) 

Model 046 ATIB   https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

- Sergeis generals  

Model 046 ATIB   https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

- Matrícula del Bloc Comú 

Model 046 ATIB   https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx 

 

- Matricual del Bloc Especific 

Cicle Inicial de grau mitjà en Vela   850€ *470€ (esportistes DAR i DAN) 

Cicle Final de grau mitjà en Vela  950€ *505€ (esportistes DAR i DAN) 

Federació Balear de Vela  ES57 0081 0159 6100 0158 9063 

Indicar a l’ingés el nom del al.lumne I curs a realitzar 

 

- Aportacions per a activitats escolars en el EERE 

IES CTEIB              ES77 2038 3503 4260 0015 7945 

Indicar a l’ingés el nom del al.lumne i curs a realitzar 

 

- Assegurança escolar(només si son menor de 28 anys, per majors han de presentar fotocòpia de la 

tarjeta sanitària, assegurança privada o llicencia federativa) 

IES CTEIB              ES77 2038 3503 4260 0015 7945 

Indicar a l’ingés el nom del al.lumne i curs a realitzar 
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