ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS TRAM 2-3 ANYS
CURS 2020/2021
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
(exclusivament per vía telemática)

Del 3 al 27 de juliol de 2020, ambdos
inclosos

CUMPLIMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
1. El representant de l'entitat local o de l'empresa concessionària emplenarà la sol·licitud
telemàticament, accessible en:
http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo
en “accés aplicació Bo Infantil Centres” o en: https://sede.gva.es
2. En l'aplicació informàtica es gravaran les dades de l'alumnat de 2-3 anys matriculat en la EIM i en quin tipus
d’aula està matriculat (només s'ha d'introduir el seu nom complet, data de naixement i número de SIP).
Segons es van introduint les dades de l'alumnat, es va completant, automàticament, el nombre d'aules de 2-3
anys que té l’EIM en funcionament.
No s'obrirà, amb caràcter general, una unitat nova si queden llocs vacants en una altra unitat. D'igual manera,
l'aplicació no permet, amb caràcter general, incloure un/a alumne/a de 2-3 anys en una unitat mixta si queden
vacants en unitats de 2-3 anys.
S'haurà d'introduir en l'aplicació el cost de la unitat 2-3 i el cost del lloc escolar dels alumnes de 2-3 anys
matriculats en aules mixtes. La resta de dades s'emplenaran automàticament, a partir de les dades introduïdes en
la matrícula de l'alumnat.

DOCUMENTACIÓ-CERTIFICAT COSTOS DE L'INTERVENTOR O LA INTERVENTORA
De l'aplicació informàtica, en la pestanya “Cost unitats 2-3 anys” una vegada introduïda la matrícula de l'alumnat
i el cost de les unitats 2-3 anys i de l'alumnat 2-3 en aules mixtes, s'obtindrà l'informe de costos amb el següent
detall:
- nombre d'unitats 2-3 anys en funcionament i el seu cost mensual,
- número d'alumnat de 2-3 anys matriculat en aules mixtes i el seu cost mensual,
Aquest informe, que haurà de ser signat per l'Interventor o la Interventora de la Corporació Local titular de la EIM,
serà el certificat de costos de les unitats de 2-3 en funcionament i de l'alumnat de 2-3 anys matriculat en aules
mixtes de l’EIM.
Aquest certificat s'haurà d'enviar a la Subdirecció General de centres docents pujant-lo mitjançant l'aplicació
informàtica, en la pestanya “cost unitats 2-3 anys”, en l´etiqueta “pujar PDF certificat firmat”.
Telèfons de contacte:
961 970 758
961 970 596
961 970 173
mail: escolesmunicipals@gva.es
Telèfon incidències en accés a l'aplicació: 961150019

