Ajuntament de Pedreguer
INFORMACIÓ BO INFANTIL (CURS 2017-2018)
Benvolgudes famílies,
Com cada any, la Conselleria d’Educació ha aprovat enguany la concessió del Bo Infantil, és a
dir, les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en la
xarxa d’escoles infantils no obligatòries autoritzades per la Generalitat. Aquestes ajudes es
materialitzaran en bons d’escolarització que contribuiran al finançament parcial del cost del servei
d’ensenyament en el centre en què estiga matriculat/ada i assistisca l’alumne/a.
En aquest curs l’import de l’ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar, amb
l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat en l’accés a aquest primer nivell
educatiu. Segons les previsions de la Conselleria, se’n podran beneficiar totes les famílies
valencianes amb una renda d’unitat familiar de fins a 72.460 anuals, és a dir, el 90% de les famílies
valencianes amb filles i fills de 0 a 3 anys.
Els imports màxims i mínims de l’ajuda mensual per tram d’edat (10 mensualitats: de setembre
a juny) seran els següents:
Tram d’edat d’1 a 2 anys

Tram d’edat de 2 a 3 anys

Import total
màxim mensual

120 €

140 €

Import total
mínim mensual

70 €

80 €

L’ajuda rebuda per cada alumne/a se situarà, dins del tram corresponent, allà on determine la
renda per càpita familiar.
En el cas de l’Escola Infantil Municipal ‘La Glorieta’ de Pedreguer, el cost real mensual del
servei és de 260 €/alumne d’1 a 2 anys i de 200 €/alumne de 2 a 3 anys. No obstant això, la Jun ta
de l’escoleta ha acordat cobrar a les famílies un preu mensual màxim de 104 €, que serà l’import a
pagar per l’alumnat no beneficiari del Bo Infantil i per aquell que la diferència entre el cost real
mensual del servei i l’ajuda rebuda supere aquest import (el Bo Infantil s’aplicarà, com l’any passat,
sobre el cost real mensual del servei).
Si teniu qualsevol dubte al respecte, podeu adreçar-lo per correu a cultura@pedreguer.es o
per telèfon al 965 760 669.
Aprofite l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment i desitjar-vos que els vostres fills i filles
gaudisquen d’una grata i profitosa experiència educativa al nostre poble
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