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voluntariat, hauran de sol·licitar, en el termini d'un
mes des de la seua entrada a Espanya, la targeta
d'estudiant estranger davant l'Oficina d'Estrangers o
Comissaria de Policia corresponent.

FÒRUM D’ESCOLES
Estancia per estudis
D’ANIMACIÓ
http://cort.as/--kCu
JUVENIL

C

IRCULAR

I

Ciutadans de la Unió Europea

NFORMATIVA

REQUISITS PER FER LA INSCRIPCIÓ ALS
CURSOS EN MATÈRIA D’ANIMACIÓ
JUVENIL REFERENT ALS CIUTADANS I
CIUTADANES
ESTRANGERS
O
ESTRANGERES
Tenint en compte que un document
imprescindible per fer la inscripció als cursos en
matèria d’animació juvenil, es el DNI i cal que
l’alumnat autoritze a L’IVAJ.GVA JOVE per fer
la comprovació d’aquest document, referent a
l’alumnat estranger que puga participar als
cursos cal que estiga en possesió de la
documentació pertinent.
Estudiar en Espanya
Els ciutadans estrangers que desitgen romandre
a Espanya per cursar o ampliar estudis, realitzar
activitats de recerca o formació, pràctiques no
remunerades, participar en intercanvis
d'alumnes o dur a terme serveis de
voluntariat, hauran d'obtindre el corresponent
visat, que inclourà l'autorització inicial d'estada a
Espanya. No obstant això, els nacionals de
determinats països estan exempts d'obtenir
visat sempre que la durada de l'estada a
Espanya no supere els tres mesos.
Tràmits a Espanya
Quan la durada de l'estada autoritzada supere
els sis mesos de durada, els ciutadans
estrangers titulars d'un visat per cursar o
ampliar estudis, realitzar activitats de recerca o
formació,
pràctiques
no
remunerades,
intercanvi
d'alumnes
o
serveis
de

Els ciutadans de la UE i els seus familiars, sempre
que aquests últims viatgen o es reunisquen amb
dites ciutadanes, estan sotmesos a un règim jurídic
específic derivat dels drets reconeguts pels Tractats.
Número d'Identitat d'Estranger (N.I.E.)
L'article 206 del Reglament de la Llei Orgànica
4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a
Espanya i la seua integració social, aprovat per Reial
decret 557/2011, de 20 d'abril, estableix que els
estrangers que pels seus interessos econòmics,
professionals o socials es relacionen amb Espanya
seran dotats, a l'efecte d'identificació, d'un número
personal, únic i exclusiu, de caràcter seqüencial.
Font: http://cort.as/--kCd

Normativa:
- Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seua
integració social.( entre altres artícles, 4, 25, 25 vis,
33) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000544
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-201510565

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-199923750
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investigación
o
formación,
prácticas
no
remuneradas, intercambio de alumnos o
servicios de voluntariado, deberán solicitar, en el
plazo de un mes desde su entrada en España, la
tarjeta de estudiante extranjero ante la Oficina de
Extranjeros o Comisaría de Policía correspondiente.
Ciudadanos de la Unión Europea

C

IRCULAR

I
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REQUISITOS PARA PODER REALIZAR LA
INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS EN MATERIA
DE ANIMACIÓN JUVENIL REFERENTE A LOS
CIUDADANOS Y CIUDADANAS EXTRANJEROS
O EXTRANJERAS
Teniendo en cuenta que un documento
imprescindible para hacer la inscripción en los
cursos en materia de animación juvenil, es el DNI
y es necesario que el alumnado autorice
expresamente al IVAJ.GVA JOVE para realizar la
comprobación de este documento, referente al
alumnado extranjero que pueda participar en
dichos cursos, deberá estar en posesión de la
documentación pertinente.
Estudiar en España
Los
ciudadanos
extranjeros
que deseen
permanecer en España para cursar o ampliar
estudios, realizar actividades de investigación o
formación, prácticas no remuneradas, participar en
intercambios de alumnos o llevar a cabo servicios
de
voluntariado,
deberán
obtener
el
correspondiente
visado,
que
incluirá
la
autorización inicial de estancia en España. No
obstante, los nacionales de determinados países
están exentos de obtener visado siempre y cuando
la duración de la estancia en España no supere
los tres meses.
Trámites en España
Cuando la duración de la estancia autorizada
supere los seis meses de duración, los ciudadanos
extranjeros titulares de un visado para cursar o
ampliar estudios, realizar actividades de

Los ciudadanos de la UE y sus familiares, siempre
que estos últimos viajen o se reúnan con dichos
ciudadanos, están sometidos a un régimen jurídico
específico derivado de los derechos reconocidos por
los Tratados.
Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.)
El artículo 206 del Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril,
establece que los extranjeros que por sus intereses
económicos, profesionales o sociales se relacionen
con España serán dotados, a los efectos de
identificación, de un número personal, único y
exclusivo, de carácter secuencial.
Fuente: http://cort.as/--kCd
Estancia por estudios
http://cort.as/--kCu
Normativa
- Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seua
integració social.( entre altres artícles, 4, 25, 25 vis,
33)
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A2000-544
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-201510565

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-199923750

