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AJUDA DEL PROGRAMA DE BEQUES DE TRANSPORT
(Centres d'ESO no integrats a ÍTACA)

ABANS DE COMENÇAR
a) Esborrar beques de transport de l'any anterior

 Si ja posseïx beques de transport gravades d'anys anteriors haurà d'esborrar-les des de l'opció :
Utilitats>>Esborrar Beques>>Esborrar beques de transport

 

 
 
b) Arxiu RUTRANS.ZIP - Actualització de rutes i parades (transport col·lectiu)

Des de la següent direcció web de GESCEN http://www.cefe.gva.es/soportegc/v_cas/fitxers.Htm té
disponible l'arxiu actualitzat sobre les rutes i parades (arxiu RUTRANS.ZIP), arxiu comprimit que
haurà de descarregar-se i descomprimir sobre la carpeta de l'aplicació C:\GC. (reemplaçar pels
arxius ja existents).

NOVETATS:
a) La distància (Quilòmetres):

Dada obligatòria per a les dos modalitats de transport, col·lectiu i individual.

Per a obtindre la distància (Qm) entre  centre i domicili del sol·licitant, haurà d'accedir a la següent
direcció web https://appweb.edu.gva.es/SID/

Una vegada obtinga la distància (Qm) , després haurà d'indicar-la de forma manual en la mateixa
pantalla d'ajudes de transport del mòdul de beques de transport de GESCEN.
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LA PANTALLA D'INTRODUCCIÓ DE BEQUES
La introducció de les beques de transport es realitza per mitjà de la pantalla que apareix quan
seleccionem l'opció de Gestió de Beques>> Ajudes de Transport.
Esta pantalla posseïx l'aspecte següent :

Abans de realitzar la generació i l’enviament dels arxius, és important comprovar bé les dades en la
sol·licitud. La majoria de les dades provenen de la mateixa matricula.

DADES PERSONALS DEL PARE/MARE/TUTOR/TUTORA

Provincia i Localitat residència habitual:
Una vegada indique el NIF/NIE del pare, mare, tutor o tutora en la pantalla de sol·licitud de transport, el
programa carregarà automàticament estes dades procedents de la matricula.
És convenient tornar a indicar correctament la provincia i de localitat de residència.

DADES ALUMNES DE LA SOL·LICITUD
És possible modificar el curs de l'alumne abans de passar les dades com “alumnes de la sol·licitud”.
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GENERACIÓ D'ARXIUS

Una vegada s'inicie la generació dels arxius, el programa crearà automàticament la carpeta BECTRA,
esta es crearà dins de la carpeta de l'aplicació i on es generaran cada un dels arxius segons la modalitat
i convocatòria seleccionades prèviament.

L'estructura dels 2 arxius que es generen per cada modalitat de transport són:

Modalitat transport individual convocatòria Juliol:
xxxxxxxx.TIM  (sent xxxxxxxx el codi del centre)
IMxxxxxx.DBF  (sent xxxxxx els últims 6 dígits del codi del centre)

Modalitat transport col·lectiu convocatòria Juliol:
xxxxxxxx.TCM  (sent xxxxxxxx el codi del centre)
CMxxxxxx.DBF (sent xxxxxx els últims 6 dígits del codi del centre)

Modalitat transport individual convocatòria setembre:
xxxxxxxx.TIS  (sent xxxxxxxx el codi del centre)
ISxxxxxx.DBF  (sent xxxxxx els últims 6 dígits del codi del centre)

Modalitat transport col·lectiu convocatòria setembre:
xxxxxxxx.TCS  (sent xxxxxxxx el codi del centre)
CSxxxxxx.DBF  (sent xxxxxx els últims 6 dígits del codi del centre

ATENCIÓ: No edite directament els arxius generats ja que pot modificar la seua estructura o
contingut, podent-ho fer il·legible en la seua captació per Conselleria.


