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Estimades famílies: 
 
Degut a l’estat d’alarma que actualment estem patint, i d’acord amb el DECRET LLEI 
2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de 
l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada pel Covid-19, us 
informem que:  
 
 El procediment d’admissió es tramitarà de forma electrònica.  
 
 L’Administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles 

persones que no disposen de mitjans electrònics.  
 
 Cada persona sol·licitant formularà una única sol·licitud, que contindrà una 

declaració responsable de cadascuna de les circumstàncies requerides per a 
l’admissió. 

 
 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 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 Cl@ve. 
 eDNI, amb el seu respectiu lector. 
 Combinació del DNI i IDESP o número de suport*. 
 Combinació del NIE i IXESP*. 
 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.) 

 
De moment no tenim més informació sobre el procés d’admissió 2020-2021.  
Pròximament la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport publicarà el calendari del 
procés amb les instruccions per a escometre’l. Tota eixa informació estarà a la vostra 
disposició en la web i en les xarxes socials municipals. 
 
#Ànim           #Totpassaràprompte 

PROCÉS D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT, CURS 2020-2021 
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Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació 
Electrònica de la Generalitat (ACCV). 

 
 
Les famílies que no disposeu de certificat digital podeu sol·licitar-lo en el Ajuntament 

seguint les instruccions següents: *  

1.- Cal que envieu un correu electrònic a ajuntament@catarroja.es amb dades 

següents: 

 Nom i cognoms del progenitor que sol·licita el certificat 

 DNI (amb lletra) 

 Domicili 

 Telèfon 

 Correu electrònic 
 

El correu electrònic s’ha d’enviar seguint un ordre, en dies determinats, segons la 
primera lletra del primer cognom del/de la menor per al/ a la qual es va a 
sol·licitar una plaça escolar. L’ordre és el següent: 
 
Primers cognoms que la primera lletra estiga entre: 
 

 Dia 28 d’abril:  la «A» i la «B»           

 Dia 30 d’abril:  la «C» i la «E»  

 Dia 4 de maig: la «F» i la «H» 

 Dia 6 de maig: la «I» i la «M»  

 Dia 8 de maig: la «N» i la «R» 

 Dia 11 de maig: la «S» i la «Z» 
 

2.- El personal municipal, una vegada realitzat el tràmit corresponent, es posarà en 
contacte telefònic amb la persona sol·licitant per a concertar una cita per a la firma i 
recollida presencial del certificat digital.  
 
 
 
*Amb aquest procediment l’Ajuntament pretén donar el servici de manera segura, restringint 
l’atenció presencial i evitant desplaçaments i esperes innecessàries.   
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