BO INFANTIL: ALUMNAT DE 0 A 3 ANYS MATRICULAT EN CENTRES AUTORITZATS I 0 A 2
ANYS EN ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS CURS 2020/21
Resolució de 29 de juny de 2020, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es
convoquen les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'educació
infantil i escoles municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2020/2021.
CALENDARI DELS PROCESSOS DE SOL·LICITUD
TERMINIS
SOL·LICITUD FAMÍLIES (ANNEX I)
• Es podrà omplir per mitjà de
formulari electrònic d'ajuda dissenyat
a este efecte (sense firma
electrònica).

• Disponible en: https://sede.gva.es,

i a través de la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport
(http://www.ceice.gva.es/web/centros
-docentes/ayudas/subvenciones/
educacion-infantil-primer-ciclo)

Es presentarà firmada i amb la
documentació corresponent en
el centre on estiga matriculat el/
l'alumne/a.

DEL 3 AL 23 DE JULIOL
DE 2020 AMBDÓS
INCLOSOS

TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS Els centres validaran les
PEL CENTRE
sol·licituds del seu alumnat
omplides electrònicament. Este
• Hauran de disposar d'algun dels
tràmit és obligatori.
sistemes de firma electrònica
admesos en la Seu Electrònica de la
En cas de ser omplides
Generalitat
manualment introduiran les
dades de les mateixes.
FINS AL 27 DE JULIOL
Enviament de la documentació
DE 2020
en paper a l'empresa
col·laboradora: MEMORANDUM
MULTIMEDIA.

CONTACTE EMPRESA COL·LABORADORA
MEMORANDUM MULTIMEDIA
Telf: 960627991

mail: bonoinfantil@memorandum.net
horari: de 8.30 a 16.30 hores de dilluns a divendres

Carretera Alcañiz, 21-23 Local. 44530 Híjar (Teruel)
GESTIÓ
DOCUMENTACIÓ

➢

S’enviarà per SEUR, el qual arreplegarà la documentació en el centre/EIM:
Opció 1. Enviant un correu electrònic a:
recogidas.este@servicios.seur.net. (València i Castelló)
recogidas.alicante@seur.net. (Alacant)
(És preferible que utilitzen aquest mitjà, ja que els respondran directament
amb l'ID de la recollida)
Opció 2. Telefonant a SEUR: 902101010.

➢ S’explicarà el servei que es requereix:

“arreplegada d’un paquet per a enviar a portes debuts mitjançant Seur 24 hores,
mitjançant servei libro-control, a Memorandum Multimedia (número de client CCC
1657-44)”.
➢ S'indicarà l'adreça del seu centre, on han de recollir el paquet, així com un
telèfon. L'adreça per a l'enviament és:
Carretera Alcañiz, 21-23 Local. 44530 Híjar (Teruel).
➢ També existeix la possibilitat de que els centres depositen els paquets en una
oficina de Seur, indicant les mateixes dades.
CONTACTE CONSELLERIA
CENTRES AUTORITZATS D'E.NFANTIL (0-3):
bonoinfantil@gva.es
961970758
961970596
961970173

ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS (0-3):
escolesmunicipals@gva.es
961970758
961970596
961970173

SOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES CLAU D'ACCÉS:
961150019

