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Estimats mares i pares, des de la Regidoria d’Educació ens posem en contacte 
amb vosaltres per la propera escolarització dels vostres fills/filles. 

Conselleria ja ha publicat el calendari de presentació de sol·licituds; sent del 8 al 16 de 
juny per Educació Infantil i Primària, i del 17 al 25 de juny per a 
 Educació Secundària Obligatòria.  

Al mateix temps per pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-
19 ha elaborat unes mesures extraordinàries i específiques en el procediment d’admissió 
de l’alumnat a l'inici del curs 2020-21 (Decret Llei 2/2020). 

El procediment d’admissió als ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, 
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional Bàsica, Formació 
Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau es tramitarà de 
forma electrónica.  

L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que 
no disposen de mitjans electrònics.  

En el procediment d’admissió als centres docents sostinguts amb fons públics les 
persones interessades podran fer servir els següents sistemes de verificació d’identitat a fi 
de formular la sol·licitud d’admissió:  

 Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la 
Generalitat (ACCV). 

 Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve. 

 eDNI, amb el seu respectiu lector. 

 Combinació del DNI i IDESP o número de suport, juntament amb l’acceptació de 
comprovació davant del Ministeri de l’Interior. 

 Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de comprovació davant 
del Ministeri de l’Interior. 

 Número de certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, precedit per la 
lletra C, juntament amb l’acceptació de comprovació davant del Ministeri de 
l’Interior. 

El motiu d’aquesta circular és informar a totes aquelles persones que no tinguen de cap 
d’aquests sistemes de verificació d'identitat podran sol·licitar la signatura digital per mitjà 
de l’Ajuntament. 

Hi haurà de trocar per telèfon a l’Ajuntament (96 123 01 00) en l’horari de 9 a 14 h per 
poder sol·licitar cita prèvia pel certificat de signatura electrònica. El dia de la cita hauran 
d'anar a l’OAC amb l’original del DNI en vigor. És imprescindible tindre un comte de correu 
electrònic. 

 

Fdo. Belén Bernat Sotelo 

REGIDORA D’EDUCACIÓ 
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Estimados madres y padres, desde la Concejalía de Educación nos ponemos en contacto 
con vosotros ante la próxima escolarización de sus hijos.  

Conselleria ya ha publicado el calendario de presentación de solicitudes; siendo del 8 al 
16 de junio para Educación Infantil y Primária, y del 17 al 25 de junio para Eduación 
Secundaria Obligatoria. 

A su vez para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19  ha 
elaborado unas medidas extraordinarias y específicas en el procedimiento de admisión 
del alumnado en inicio del curso  2020-21 (Decreto Ley 2/2020) 

El procedimiento de admisión a las enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, 
Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior se 
tramitarán de forma electrónica. 

La Administración educativa habilitará puntos de atención al usuario para aquellas 
personas que no disponen de medios electrónicos. 

En el procedimiento de admisión a los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
las personas interesadas podrán usar los siguientes sistemas de verificación de identidad 
a fin de formular la solicitud de admisión: 

 Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
de la Generalitat (ACCV). 

 Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve. 
 eDNI, con su respectivo lector. 
 Combinación del DNI y IDESP o número de apoyo, junto con la aceptación de 

comprobación ante el Ministerio del Interior 
 Combinación del NIE y IXESP, junto con la aceptación de comprobación ante el 

Ministerio del Interior. 
 Número de Certificado de Registro de Ciudadanía de la Unión Europea, precedido 

por la letra C, junto con la aceptación de comprobación ante el Ministerio del 
Interior. 

El motivo de esta circular es informar a todas aquellas personas que no dispongan de de 
ninguno de estos sistemas de verificación de identidad podrán solicitar la firma digital por 
medio del Ayuntamiento siguiendo el siguiente procedimiento.  

Deberán  llamar por teléfono al Ayuntamiento (96 123 01 00) en horario de 9 a 14h. con el 
fin de solicitar cita previa para el certificado de firma electrónica. El día de la cita deberá 
de acudir a la Oac con el original del DNI en vigor. Es imprescindible poseer una cuenta 
de correo electrónico. 

 
 

 
Fdo.: Belen Bernat Sotelo 
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