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Meliana 26 de maig de 2020

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ PER AL CURS 2020-2021
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 per la
Covid-19
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
DECRET 35/2020, de 13 de març, del Consell, de modificació del Decret 40/2016, de 15
d’abril, pel qual es regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats
que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària obligatòria i batxillerat,
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2728.pdf
RESOLUCIÓ de 15 maig de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es dicten instruccions respecte del procediment d’admissió de l’alumnat en els
centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que
imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3500.pdf
El procediment d’admissió per al curs 2020-2021 es tramitarà de manera telemàtica.
No es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa.
La directiva del CEIP El Crist habilitarà punts d’atenció a l’usuari per aquelles persones que
no disposen de mitjans electrònics.
En el moment de la sol·licitud d’admissió, s’ha de presentar una declaració responsable, que
substituirà la documentació que han de presentar les famílies per a acreditat les circumstàncies
al·legades per a la baremació.
Al model de sol·licitud s’accedeix des de admissió en la pàgina web de conselleria:
http://www.ceice.gva.es

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA MITJANÇANT SISTEMES DE
VERIFICACIÓ D’IDENTITAT
El pare/mare/tutor-a legal, ha de presentar la sol·licitud.
Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació
prèvia de la identitat de la persona sol·licitant.
La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau
d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió i es pot obtindre mitjançant algun dels
següents sistemes de verificació d’identitat:
La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar reclamacions.
•

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.

•

Certificat digital emès 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.

CALENDARI
Presentació de sol·licituds
Comprovació duplicitats
Baremació de sol·licituds
Elaboració/publicació llistes provisionals
Reclamacions davant direcció
Publicació de llistes definitives
Formalització de la matrícula

DATES INFANTIL -PRIMARIA
Del 8 al 16 de juny
22 al 26 de juny
Del 17 al 26 de juny
1 de juliol
Del 1 al 3 de juliol
10 de juliol
Del 13 al 29 de juliol

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de Conselleria;
http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa en la icona admissió alumnat,
i a la web del centre:
http://ceipelcrist.es/
Atentament.
L’Equip directiu

