BO INFANTIL CURS ESCOLAR 2017-2018
LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ACCEPTADES I IMPORT PROVISIONAL
D'AJUDES
S'informa que es troba disponible el llistat provisional d'admesos i exclosos, en la convocatòria de
BO INFANTIL 17/18.
Les famílies podran realitzar la consulta de l'estat de la seua sol·licitud en la següent URL,
introduint el SIP i data de naixement de l'alumne/a, així com el DNI del/ la sol·licitant:
https://gestioboinfantil.edu.gva.es/bonoinfantil/consultarResolucionAlumno.zul?idioma=ca
Els motius d'exclusió o denegació són els seguents:
01 Supera llindar de renda familiar
Supera umbral de renta familiar
02 Absència documentació preceptiva sol·licitud
Falta documentación preceptiva solicitud
03 Matriculat en centre públic de la GVA
Matriculado en centro público de la GVA
04 Renúncia
Renuncia
05 Obligat AEAT
Obligado AEA
06 Diverses declaracions AEAT
Varias declaraciones AEAT
07 No identificat AEAT
No identificado AEAT
Per a aquelles sol·licituds que hagen de ser esmenades hauran de posar-se en contacte amb el
centre on estiga matriculat l'alumne/a.
-Si s'ha d'aportar documentació relativa a la sol·licitud, aquesta documentació es lliurarà en el
centre on l'alumnat estiga matriculat, i el centre ho enviarà a l'entitat col·laboradora dins dels
terminis establits.
-Si s'ha d'aportar documentació relativa a la renda, la mateixa s'enviarà, dins dels terminis
establits, a través dels centres o a la següent adreça de correu electrònic: bonoinfantil@gva.es.
Aquest correu és gestionat per la Direcció general de Centres i Personal Docent.- Servei de Títols,
Beques i Ajudes a l'Estudi de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport.
Nota: en el text dels correus a remetre a bonoinfantil@gva.es es farà constar clarament el codi del
centre i la identificació de l'alumne corresponent (amb el nombre de SIP).
NOTA IMPORTANT: Les dades dels llistats enumerats en aquesta informació són provisionals. En
cap cas suposarà adquirir la condició de beneficiari/a de la convocatòria, i les quantitats
assignades seran provisionals. La quantia de l'ajuda atorgada i la condició de beneficiari/a,
s'obtindrà solament amb la resolució definitiva de la mateixa, d'acord amb l'art. 14 de l'Ordre
27/2016, de 14 de juny, de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, per la qual
s'estableixen les bases reguladores de les Ajudes econòmiques dirigides a l'escolarització en les
escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle de la Comunitat Valenciana.
TERMINI PER A PRESENTAR ESMENES O AL·LEGACIONS:
DE L'1 AL 15 DE SETEMBRE DE 2017

