
 

 

AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR 
2n cicle d’Educació Infantil    Curs 2022-2023 

1. Descripció 
L’ajuda màxima serà de 63,00€ per estudiant per a la compra de material escolar. S’abonarà per mitjà d’un VAL 
canviable en els establiments col·laboradors. El termini per a canviar el val caducarà el 4 de novembre de 2022. 
No s'emetran duplicats del val per pèrdua, deteriorament, etc… 
 

2. Dirigit a  
Famílies que tinguen xiquets/es nascuts en els anys 2017, 2018 i 2019 que estiguen matriculats en un col·legi públic 

o concertat en 2n cicle d’Educació Infantil, curs 2022-2023. (Infantil 3, 4 i 5 anys). La unitat familiar ha d’estar 

empadronada a Benidorm abans l’1 de setembre de 2021. 

3. Procediments 

A. Tramitació d’ofici:  
                          Es gestionarà per a l’alumnat nascut en els anys 2017 i 2018 que va obtindre ajuda municipal de          

material escolar per al curs 2021-2022. 

B. Tramitació a instància de part:  
Sol·licitaran l’ajuda les famílies dels escolars nascuts en 2019, així com les famílies dels menors   

nascuts en els anys 2017 i 2018 que no van obtindre l’ajuda municipal el curs 2021-2022. 

4. Termini 
-Nascuts en els anys 2017 i 2018 que no van obtindre l’ajuda municipal el curs 2021-2022: Des del 2 de maig a les 

9:30h  fins el 23 de setembre de 2022, inclusivament.  

-Nascuts en 2019 (que comencen l’escolarització al setembre): de l’1 de juliol al 23 de setembre. 

5. Lloc de presentació 
En el cas de les sol·licituds de tramitació a instància de part: 

De forma telemàtica:  No cal tindre certificat digital 

A través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Benidorm: sede.benidorm.org 

 Seleccionar tràmit: “Ajudes de material escolar 2n cicle d’Educació Infantil curs 2022-2023” 

 En el cas de presentar més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte l'última registrada.                              

6. Documentació  (Adjuntar en format pdf.) 
1.  Sol·licitud degudament omplida en la seu electrònica 

2. Fotocòpia del Llibre/s de família ó partides de naixement 

3. Fotocòpia del NIF/NIE del progenitor sol·licitant 

4. En cas de separació, divorci, etc… s’aportarà fotocòpia de la sentència judicial. 

7. Comerços col·laboradors on es pot canviar el val 
 Llibreria Contalles, C/ San Roque, 19 

 Llibreria Francés, C/ Ruzafa, 4 

 Llibreria Ulises, C/ Tomás Ortuño, 50 



 Gràfiques Maravall, C/ Tomás Ortuño, 29 

 Papereria Centro, C/ del Sol, 3 

 Espriu Benidorm, Avda. Beniardà, 9 

 Librería Santos Ochoa, Avda. Emilio Ortuño, 6 

8. Lloc d’arreplega del val: segons el col·legi on està matriculat el/la menor 
 

Departament d’Educació CC Ntra Sra de los Dolores      CEIP Gabriel Miró 
CEIP Leonor Canalejas          CEIP Mestre Gaspar López 

Extensió Administrativa Els Tolls CEIP Els Tolls    CEIP Puig Campana 

Extensió Administrativa Foietes  CEIP Bautista Lledó   CEIP Aitana 
CEIP Vasco Núñez de Balboa 

Extensió Administrativa La Cala CEIP La Cala    CEIP El Murtal 

Extensió Administrativa Racó de l’Oix CEIP Serra Gelada 

Extensió Administrativa A. Corral-
Maravall 
 

CEIP Ausiàs March     CEIP Miguel Hernández 

Tabla 1 

• El val només s'entregarà a la persona sol·licitant, que haurà de mostrar el seu DNI/NIE. 

• En el cas que la persona que acudisca a recollir el val no siga el sol·licitant, s'haurà de presentar una 

autorització signada per aquest,  acompanyada d'una fotocòpia del DNI/NIE de tots dos.  

• La persona receptora es fa responsable del val entregat. 

9. Resolucions de les convocatòries 
a) Conjunt I: Sol·licituds d’ofici.  

b) Conjunt II: Sol·licituds presentades del 2 de maig al 30 de juny.  

c) Conjunt III: Sol·licituds presentades de l’ 1 de juliol al 15 d’agost. 

d) Conjunt IV: Sol·licituds presentades del 16 d’agost al 23 de setembre.  

e) Conjunt V: Possibles recursos acceptats. 

 

*Informació bàsica sobre el tractament de les seues dades personals 
Responsable: Ajuntament de Benidorm.  
Finalitat: Gestionar les sol·licituds relatives a la concessió d'ajudes competència de la Regidoria d'Educació.  
Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat.  
Informació detallada: Més informació a l'url:  
https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_material_escolar.pdf o 
a través de dpd@benidorm.org 

https://contenidos.benidorm.org/sites/default/files/descargas/2021-03/solicitud_de_ayudas_material_escolar.pdf

