
 
 
 
   COL·LEGI COR DE MARIA 

Centre Concertat per la Generalitat 

           C/ La Jonquera, 48    

   17600   FIGUERES – Girona - 

Figueres, 22 de juny de 2010    CURS 09/10 –39- 
 

IMPORTANT!!! 
 
Benvolgudes famílies, 

D’acord amb les instruccions rebudes pel Departament d’Educació, posem en 
el vostre coneixement el protocol que han de seguir aquelles famílies que tinguin 
previst demanar pel curs 2010/11 la beca de llibres i material escolar: 

 
 

1.       REGISTRE a la Seu Electrònica del "Ministerio de Educación" durant el mes de JUNY de 2010. 
CONSERVAR L'USUARI I LA CONTRASENYA QUE S'HAURAN DE SOL·LICITAR  MITJANÇANT QUALSELVOL 
RELACIÓ ELECTRÒNICA POSTERIOR AMB LA SEU, i en  particular per a la sol·licitud de la beca. 

2.       OMPLIR EL FORMULARI corresponent a la sol·licitud de Beca un cop obert el període de presentació, d'acord 
amb la publicació de la  convocatòria en el BOE (Boletín Oficial del Estado). En cas de dubte es pot accedir al 
manual *"COMO USAR LA SECCIÓN DE  TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA"*, disponible en la 
direcció  electrònica:  

https://sede.educacion.gob.es/tablon-anuncios/uso-tramites.html  

o  bé trucar al telèfon   915505157*  

 
Seguint aquestes instruccions, tingueu en compte que durant aquest mes de 
juny us heu de donar d’alta com a usuaris a la Seu Electrònica del 
“Ministerio de Educación”, per fer-ho, cal seguir les passes següents: 

1. Accedir a la pàgina web https://sede.educacion.gob.es/portada.html 
2. Clicar l’opció “Tramites i servicios” 
3. A la dreta de la pantalla trobareu el botó de “Registrarse” 
4. Clicar “Registro sin certificado digital” 
5. Omplir totes les dades que s’hi demanen i Acceptar 

6. Per a la correcta finalització del procés de registre, haureu de seguir les 
instruccions d’un correu electrònic que se us enviarà a la adreça de correu electrònic 
que heu posat en el moment de fer la sol·licitud de registre. Aquest missatge 
contindrà una adreça web a la que haureu d’accedir per activar definitivament el 
registre.  

Atentament, 

La Direcció 
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