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FUNCIONAMENT DEL BO INFANTIL PER A TOTES LES FAMÍLIES AMB ALUMNAT EN
EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE: 1 ANY – 2 ANYS
Què és el bo infantil?
El bo infantil és una ajuda econòmica a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys, amb el qual
es finança parcialment el cost del servei d'ensenyament a les escoles i centres d'Educació
Infantil de primer cicle autoritzats per la Generalitat i es concedeix segons el nivell de renda de
la família. En el cas de l’Escola Les Carolines oferim aquest servei per a l’alumnat que camina,
a partir d’1 any.
Trams del bo infantil
En l'actualitat, es realitza una partida pressupostària, segons els pressupostos de la Generalitat
Valenciana per a cada any, la qual es divideix entre tots els sol·licitants del bo infantil. Així doncs,
també s'estableixen uns rangs per a cada tram d'edat, és a dir, per a 0-1, 1-2 i 2-3 anys. Dins
d'aquests rangs i depenent de la renda familiar (la totalitat de la renda dividida entre el nombre
de persones que formen la unitat familiar), s'assigna una quantitat o una altra a cada família.
Així doncs, en el curs lectiu en el qual ens trobem, 2021/2022, els trams i els imports són:
Tram d'edat
1-2
2-3

Import mínim mensual
70
90

Import màxim mensual
120
220

Pràcticament la totalitat de les famílies reben aquesta subvenció, ja que la poden sol·licitar totes
les famílies els ingressos anuals de les quals siguen inferiors a 72.460€ (per a famílies de dos
membres), per exemple. Cal tindre en compte que no poden sol·licitar aquesta ajuda les famílies
que tinguen algun deute amb la *AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).
Com se sol·licita?
Podran ser persones beneficiàries d’aquell alumnat de 0 a 3 anys, matriculat per al curs
corresponent en centres d’Educació Infantil autoritzats. Són els centres en els quals estan
matriculats els i les alumnes, els que s'encarreguen de tramitar la sol·licitud. Les famílies han
d'encarregar-se d'aportar la documentació que nosaltres els demanem i signar els impresos
necessaris, els quals nosaltres ens encarreguem d'emplenar per a facilitar aquesta tasca en tot
moment a les nostres famílies. Així mateix, també tramitem a través de la plataforma digital les
altes, les baixes, els canvis de centre, etc.
Quin és el cost del lloc escolar?
La Conselleria d'Educació estableix uns imports màxims en funció de l'edat de l'alumne, amb
els quals, considera que està cobert el lloc escolar de cada infant, i aquests límits no poden
sobrepassar-los cap centre autoritzat. Aquests límits són:
•
•

350€/mes per als alumnes de 1-2 anys
280€/mes per als alumnes de 2-3 anys

Hem de tindre en compte que el lloc escolar són les hores compreses dins de l'horari escolar
del centre, en el nostre cas, l'horari escolar de és de 9.00 a 17.00h i per tant, el menjador,
transport escolar, i els serveis complementaris van a banda.
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NOTA: informar sobre l’aprovació al Ple del Congrés del passat 16 de desembre 2021 de la
tramitació de la proposició de llei sobre gratuïtat i universalitat del primer cicle
d'educació infantil. Aquesta iniciativa el que proposa és la modificació de la LOMLOE, així
sobre l'oferta de places i gratuïtat de l'educació infantil, s'establisca que el Govern “haurà de
contribuir al finançament de l'extensió del primer cicle d'educació infantil, de manera que avance
cap a una oferta pública i sostinguda amb fons públics suficient i assequible, amb equitat i
qualitat, i que garantisca el seu caràcter educatiu, amb càrrec als Pressupostos Generals de
l'Estat”. Es modifica l’Ordre 19/2018, de 16 de maig: la de bases reguladores del Bo Infantil,
la modificació té entre els seus objectius “promoure la gratuïtat de l’escolarització per a tot
l’alumnat de 2 a 3 anys”, i per això la Conselleria d’Educació [...] “introduirà una important
novetat a partir del curs 2022-2023, amb el finançament total del cost d’escolarització de
l’alumnat de 2 a 3 anys”.
Com es materialitzen aquestes subvencions en el centre?
Després de sol·licitar-la cap al mes de juny de cada any, es publica primerament un llistat
provisional sobre el mes de setembre i posteriorment el llistat definitiu. En rebre els bons es
descompten les quantitats que ha rebut cada família del lloc escolar que ha determinat el centre.
Per tant, cada família pagarà una mensualitat diferent ja que cada subvenció és diferent en
funció de la renda de la unitat familiar. Aquest és una dada molt important a tindre en compte ja
que quan venen les famílies a informar-se per a matricular als seus fills i filles, no podem dir
exactament què pagaran al mes perquè no sabem quina quantitat els concedirà Conselleria. Sí
que podem donar una aproximació amb un màxim i un mínim ja que, com hem dit abans, tenim
les quantitats màximes i mínimes que atorga l'administració.
Com a exemple:
CONCEPTE D'ENSENYAMENT EN INFANTIL 1 i 2 ANYS

Bo infantil mínim
de 70€
1 ANY

2 ANYS

IMPORT DE LA PLAÇA

350,00
-70,00
280,00

280,00
-70,00
210,00

95,00

90,00

95,00

90,00

95,00

60,00

Diferència que NO ABONARÀ la família (BECA ESCOLA)

185,00

120,00

135,00

70,00

35,00

0,00

QUANT ABONA LA FAMÍLIA SI HI HA DOS GERMANS O
GERMANES MATRICULATS A L'ESCOLA (en aquest cas
no es descompta l'import del bo infantil)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(FIXAT PER CONSELLERIA)

Què hauria d'abonar la família ?
Quant pagarà com a MÀXIM la família DESCOMPTANT
EL BO INFANTIL?

Bo infantil de
120€
1 ANY

2 ANYS

Bo infantil màxim
de 220€
1 ANY

2 ANYS

350,00 280,00 350,00 280,00
-120,00 -120,00 -220,00 -220,00
230,00 160,00 130,00
60,00

Com es justifica el bo infantil al centre?
La Conselleria d'Educació ha anat modificant el protocol de justificació, per tal d'abonar el Bo
Infantil a les escoles. Aquest protocol és per fiscalitzar a les escoles amb alumnat d'Infantil de
Primer Cicle.
Cada mes hem d'enviar, des de l'Escola, un llistat d'aquell alumnat que ha assistit a classe
durant els primers deu dies del mes. Al mateix temps, des de la Conselleria, envien un correu a
les famílies per tal que certifiquen que el seu fill o filla ha assistit, almenys un dia al mes, a
l'Escola. De no haver assistit, l'escola no cobra eixe mes el Bo Infantil.
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És per açò que us demanem que, en rebre el correu de la Conselleria, el contesteu el més
prompte possible, doncs mentre les famílies no ho certifiquen, la Conselleria no abona l'import
aprovat i per tant, no el podem descomptar a les famílies.
Per a finalitzar, us deixem l'enllaç en el qual podreu trobar tota la informació del curs anterior,
encara que estem a l'espera que es publique la del pròxim curs 2022-2023, sobre el mes de
maig o juny. Us anirem informant de qualsevol notícia al respecte:
AJUDES ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE (BO INFANTIL)
Ens posem a la vostra disposició per a resoldre tots els dubtes que tingueu.
Departament d'Administració de Les Carolines

