
MATRÍCULACIÓ 
2020-2021

Els centres educatius, durant el curs 2020/2021,
continuaran amb els  mateixos programes d'educació
plurilingüe i intercultural que s'han aplicat durant el curs
2019/2020. 
 
La  Inspecció General d'Educació en col·laboració amb els
serveis  competents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport i amb  el suport dels Ajuntaments, assumirà en el
procediment d'admissió de l'alumnat per al curs
2020/2021 les funcions atribuïdes a les comissions
d'escolarització. 
 
Les àrees d'influència que regiran per al procediment
d'admissió  d'alumnat del curs 2020/2021 seran les vigents
per al curs  2019/2020. 
 
El procediment d'admissió per al curs 2020/2021 es
tramitarà de  forma telemàtica.

El DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, en l'àmbit de
l'educació, estableix al CAPÍTOL II, les mesures extraordinàries i
específiques del procediment d'admissió de l'alumnat i inici de curs
2020-2021. Tot i això encara estem pendents de les resolucions on
s’establisquen els calendaris i procediments definitius per a
l’escolarització de cara al pròxim curs escolar. Vos informarem! 
De moment sabem:

NOVETATS SOBRE 
EL PROCÉS DE MATRÍCULA
PER AL CURS 2020-2021



TRAMITACIÓ TELEMÀTICA
 DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

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

En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l'aportació de la
documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

Els resultats en els processos d'admissió es comunicaran a través de la seu
electrònica de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió
de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

En el procediment d'admissió les persones caldran fer servir sistemes de
verificació d'identitat a fi de formular la sol·licitud d'admissió.

 

 

 

 

SISTEMES DE 
VERIFICACIÓ D'IDENTITAT
Pots clicar en les diferents opcions per conéixer el procediment:
 
            -Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació
Electrònica de la Generalitat (ACCV).  També el podeu aconseguir als
vostres ajuntaments.
 
            -Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
 
            -eDNI, amb lector respectiu.
 
            -Combinació del DNI i IDESP (o número de suport) juntament amb
l’acceptació de comprovació del Ministeri d’Interior.
 
            -Combinació del NIE i IXESP, juntament amb l’acceptació de
comprovació  per part del Ministeri d’Interior.
 
            -Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea
(precedit per la lletra C), juntament amb l’acceptació de comprovació  per
part del Ministeri d’Interior.
 

https://www.accv.es/
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/clave.html
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf
https://sede.educacion.gob.es/tramite/documentos/ayuda_identidad.pdf
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/ca/tramits/certificat-de-registre-de-ciutadans-de-la-unio


Per a formular la sol·licitud d'admissió 
es podran utilitzar diferents 

sistemes de verificació d'identitat

Certificat digital
Sistema d'identitat electrònica Cl@ve

DNIe, amb el seu respectiu lector

1.
2.
3.

Pots verificar també la teua identitat 
amb la combinació del DNI i IDESP 

o número de soport amb el DNI 3.0 més modern

Acceptant la comprovació 
davant el Ministeri de l'Interior

RECORDA!



També amb la combinació del NIE i
IXESP

Acceptant la comprovació davant 
el Ministeri de l'Interior

Acceptant la comprovació davant 
el Ministeri de l'Interior

Amb el nº de Certificat de Registre 
de Ciutadania de la UE precedit 

per la letra C

Pots trobar tota esta informació a la web de 
FAMPA-València: www.fampa-valencia.org

 


