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Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de la Direcció
General de Política Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a la realització d’activitats complementàries
dirigides a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació
especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l’exercici
2017. [2017/11474]

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Educativa, por la cual se resuelve la convocatoria para la realización de actividades
complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en
centros de educación especial o en unidades de educación
especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos con
fondo públicos, para el ejercicio 2017. [2017/11474]

Per mitjà de l’Ordre 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats complementàries per a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació
especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris
sostinguts amb fons públics (DOGV 7829, 15.07.2016).

Mediante la Orden 32/2016, de 12 de julio, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de
actividades complementarias para el alumnado escolarizado en centros
de educación especial o en unidades de educación especial ubicadas
en centros ordinarios sostenidos con fondos públicos (DOGV 7829,
15.07.2016).
Mediante la Resolución de 19 de septiembre de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, se convocan las
subvenciones para la realización de actividades complementarias dirigidas al alumnado escolarizado en centros de educación especial o en unidades de educación especial ubicadas en centros ordinarios sostenidos
con fondos públicos, para el ejercicio 2017 (DOGV 8134, 25.09.2017).
Considerando que se han examinado las solicitudes presentadas por
los centros docentes, de acuerdo con lo que establece el apartado cuarto
de la resolución mencionada, con el fin de conceder las subvenciones en
los centros docentes que reúnan los requisitos previstos y hayan aportado la documentación que se indica como preceptiva en el apartado
quinto de la convocatoria mencionada.
Visto el informe del órgano instructor de fecha 28 de noviembre de
2017, por el que se informa que los centros docentes beneficiarios de
las referidas subvenciones han cumplido los requisitos establecidos para
optar a la subvención prevista en la convocatoria mencionada.
Realizada la valoración de los proyectos presentados a tenor de los
criterios establecidos en la base sexta del anexo I, y vista la propuesta
de resolución de la comisión de valoración sobre la concesión y denegación de las subvenciones formulada, en cumplimiento de lo que se ha
preceptuado en la base séptima de la Orden 32/2016.
En uso de las atribuciones que me otorga la disposición final primera de la mencionada orden 32/2016, de 12 de julio, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y de conformidad con
las competencias establecidas en el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico
y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, resuelvo:

Per mitjà de la Resolució de 19 de setembre de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, es convoquen les
subvencions per a la realització d’activitats complementàries dirigides a
l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en unitats d’educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics,
per a l’exercici 2017 (DOGV 8134, 25.09.2017).
Considerant que s’han examinat les sol·licituds presentades pels
centres docents, d’acord amb el que estableix l’apartat quart de la resolució esmentada, a fi de concedir les subvencions en els centres docents
que reunisquen els requisits previstos i hagen aportat la documentació
que s’indica com a preceptiva en l’apartat cinqué de la convocatòria
mencionada.
Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 28 de novembre de
2017, pel qual s’informa que els centres docents beneficiaris de les
referides subvencions han complit els requisits establits per a optar a la
subvenció prevista en la convocatòria mencionada.
Realitzada la valoració dels projectes presentats d’acord amb els
criteris establerts en la base sisena de l’annex I, i vista la proposta de
resolució de la comissió de valoració sobre la concessió i denegació de
les subvencions formulada, en compliment del que preceptua la base
setena de l’Ordre 32/2016.
Fent ús de les atribucions que m’atorga la disposició final primera de la mencionada Ordre 32/2016, de 12 de juliol, de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de conformitat amb les
competències establides en el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc:
Primer
Concedir una subvenció als centres docents que figuren en l’annex
I d’aquesta resolució, per un import global de 62.130,00 euros (seixanta-dos mil cent trenta euros), a càrrec del capítol IV, línia de subvenció
S3154000 del programa 09.02.02.421.30.4 de la Direcció General de
Política Educativa, del pressupost de la Generalitat per a 2017.
Denegar la subvenció als centres docents que figuren en l’annex II,
per no ajustar-se a les bases de la convocatòria.
Segon
Els centres privats concertats hauran de justificar la quantitat
concedida, en un termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de
publicar-se la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, per mitjà de la presentació de factures originals o còpies
compulsades i la resta de documents de valor probatori equivalent amb
validesa en el tràfic juridicomercantil o amb eficàcia administrativa, en
els termes establits reglamentàriament. L’acreditació de les despeses
també podrà efectuar-se per mitjà de factures electròniques, sempre que
complisquen els requisits exigits per a la seua acceptació en l’àmbit tributari. En el cas que no es presente la justificació en el termini indicat,
el centre beneficiari perdrà el dret a la subvenció.

Primero
Conceder una subvención a los centros docentes que figuran en
el anexo I de esta resolución, por un importe global 62.130,00 euros
(sesenta y dos mil ciento treinta euros), a cargo del capítulo IV, línea de
subvención S3154000 del programa 09.02.02.421.30.4 de la Dirección
General de Política Educativa, del presupuesto de la Generalitat para
2017.
Denegar la subvención a los centros docentes que se relacionan en
el anexo II, por no ajustarse a las bases de la convocatoria.
Segundo
Los centros privados concertados deberán justificar la cantidad concedida, en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, mediante la presentación de facturas originales o copias compulsadas y el resto de documentos de valor probatorio
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La
acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. En caso de que no se presente la justificación en el plazo indicado, el centro beneficiario perderá el derecho a
la subvención.
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Els centres públics no necessitaran aportar justificació de despeses
extraordinàries per al pagament de les quantitats assignades. Aquesta
justificació es realitzarà pel procediment ordinari de justificació anual
de despeses, segons el que preveu l’Ordre de 18 de maig de 1995, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV 2526, 09.06.1995).

Los centros públicos no necesitarán aportar justificación de gastos
extraordinarios para el pago de las cantidades asignadas. Esta justificación se realizará por el procedimiento ordinario de justificación anual de
gastos, según lo previsto en la Orden de 18 de mayo de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia (DOGV 2526, 09.06.1995).

Tercer
El pagament de la subvenció s’efectuarà en pagament únic per mitjà
d’una transferència bancària. En el cas dels centres privats, aquest es
realitzarà després de la justificació de les despeses i de la destinació
d’aquestes a la realització d’activitats complementàries per l’alumnat
d’educació especial.

Tercero
El pago de la subvención se efectuará en pago único mediante una
transferencia bancaria. En el caso de los centros privados, este se realizará después de la justificación de los gastos y del destino de estos
a la realización de actividades complementarias por el alumnado de
educación especial.

De conformitat amb els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució,
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

De conformidad con los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un
recurso potestativo de reposición o bien plantear directamente un recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se
indican a continuación:
a) El recurso de reposición se deberá interponer ante el conseller
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución.
b) El recurso contencioso-administrativo se deberá plantear ante el
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
presente resolución.

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de publicar-se la present resolució.
b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de publicar-se la present resolució.
València, 14 de desembre de 2017.– El director general de Política
Educativa: Jaume Fullana Mestre.

València, 14 de diciembre de 2017.– El director general de Política
Educativa: Jaume Fullana Mestre.

CENTRE

CENTRE PRIVAT SAN AGUSTÍN

CEE PÚB. EL SOMNI

CEIP RABASSA

CENTRE PRIVAT JOSÉ
ARNAUDA

CODI

03001180

03020678

03018623

03000345

ALCOI

ALACANT

ALACANT

ALACANT

LOCALITAT

Priv.

Púb.

Púb.

Priv.

RÈGIM

Actividad acuática adapatada. / Activitat aquàtica adaptada.

Intervenciones asistidas con animales. Caballos / Intervencions assistides amb animals. Cavalls

Intervenciones asistidas con animales. Perros / Intervencions assistides amb animals. Gossos

/

/

Poyecto terapia asistida con animales / Projecte teràpia assistida amb animals

/

/

Viaje anual de centro. Granada y Sierra Nevada / Viatge anual de centre. Granada i Sierra Nevada

/

926,68 €

379,99 €

1.776,44 €

350,65 €

Proyecto camino de Santiago / Projecte camí de Santiago
/

QUANTITAT ASSIGNADA

ACTIVITAT

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PÚB. TOMÀS LLÀCER

CEE PÚB. PLA HORTOLANS

CEE PÚB. GARGASINDI

CEE PÚB. CASTELL VELL

CODI

03000308

12004734

03010776

12006780

CASTELLÓ DE LA PLANA

CALP

BORRIANA

ALCOI

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

Piscina / Piscina

Viaje a Girona / Viaje a Girona

Viaje a Benidorm / Viaje aBenidorm

/

Viaje fin de curso EI y EP Murcia / Viatge fi de curs EI i EP Múrcia

Viaje fin de curso ESO Venta del Moro / Viatge fi de curs ESO Venta del Moro

/

/

Una experiencia inolvidable en Malta / Una experiència inoblidable en Malta

Una noche fuera: Benidorm- Villajoyosa / Una nit fora: Benidorm- La Vila Joiosa

El kiosco del almuerzo / El quiosc de l'esmorzar

Hipoterapia y equinoterapia / Hipoteràpia i equinoteràpia

ACTIVITAT

4.294,76 €

1.544,46 €

2.696,68 €

3.154,45 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PÚB. COMARCAL RAQUEL
PAYA

CEE PÚB. MIGUEL DE
CERVANTES

CEIP JAUME I

CEE PÚB. TAMARIT

CODI

03012013

03010806

03004673

03016626

ELX

ELX

ELDA

DÉNIA

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

Proyecto Hípica / Projecte Hípica

Viaje fin de curso. Granada / Viatge fi de curs. Granada

/

Teatro. Un mundo de experiencias y sansaciones / Teatre. Un mon d'experiències i sensacions

Danzaterapia / Danzateràpia

/

/

3.998,50 €

245,92 €

4.302,21 €

1.918,67 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Viaje fin de curso. Madrid y Musical "Mamma Mía" / Viatge fi de curs. Madrid i Musical "Mamma Mia"

/

Activitdad acuática Aquàlia / Activitat aquàtica Aquàlia

Viaje a Port Aventura / Viatge a Port Aventura

ACTIVITAT

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PÚB. VIRGEN DE LA LUZ

CEIP SAN FERNANDO

CEIP ANTONIO MACHADO

CEE PÚB. COMARCAL ENRIC
VALOR

CODI

03010791

03004739

03005355

46023080

GANDIA

ELX TORRELLANO

ELX

ELX

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

Viaje fin de curso. Port Aventura / Viatge fi de curs. Port Aventura

Viaje fin de curso. Marina D'Or / Viatge fi de curs. Marina D'Or

/

/

Taller de cocina / taller de cuina

/

Proyecto Terapia con Caballos / Projecte Teràpia amb Cavalls

Proyecto Piscina. Hidroterapia / Projecte Piscina. Hidroteràpia

/

Viaje fin de curso / Viatge fi de curs

Entorno-cafetería / Entorn- cafeteria

ACTIVITAT

1.469,08 €

171,61 €

341,68 €

1.758,97 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PRIV. KOYNOS

CEE PÚB. SANCHIS BANÚS

CEE PRIV. LOS SILOS

CEE PÚB. VALL BLANCA

CODI

46015009

03012098

46020741

46018291

ONTINYENT

MONCADA

IBI

GODELLA

LOCALITAT

Púb.

Priv.

Púb.

Priv.

RÈGIM

/

/

Entornos Inclusivos: Fallas y Parque Temático / Entorns Inclusius. Falles i Parc Temàtic

/

/

Piscina / Piscina

Intercambios culturales / Intercanvis culturals

Viaje de fin de curso / Viatge de fi de curs

Actividades teatrales / Activitats teatrals

/

/

Natación / Natació

ACTIVITAT

579,11 €

885,61 €

4.495,93 €

2.019,79 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I

Num. 8191 / 15.12.2017

46232

CENTRE PRIVAT ESCUELA 2

IES ENRIC VALOR

46006264

03007613

PEGO

PATERNA CAÑADA (LA)

PATERNA

CEIP VILLAR PALASÍ

46006483

LOCALITAT

ORIHUELA

CENTRE

03011707 CEE PÚB. ANTONIO SEQUEROS

CODI

Púb.

Priv.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

Curso de Natación / Curs de Natació

Viaje fin de curso. Gandía / Viatge fi de curs. Gandia

/

Acampadas / Acampades

Natación / Natació

/

Huerto escolar aula CIL / Hort escolar aula CIL

Piscina aula CIL / Piscina aula CIL

/

Granja Escuela "La Loma" / Granja Escola "La Loma

A la piscina / A la Piscina

ACTIVITAT

222,70 €

2.531,20 €

542,61 €

612,20 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEIP LAS HIGUERILLAS

CEE PÚB. SANT CRISTÒFOL

IES NUESTRA SEÑORA DE LA
CUEVA SANTA

CEE PRIV. SQUEMA

CODI

46016166

46007761

12002270

46008522

TORRENT MONTE VEDAT

SEGORBE

SAGUNT

REQUENA

LOCALITAT

Priv.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

/

Viaje fin de curso. Teruel-Albarracín / Viatge fi de curs. Teruel - Albarracín

/

/

Actividades en piscina / Activitats en piscina

/

/

Piscina / Piscina

Jornadas convivencia / Jornades convivència

1.272,71 €

139,74 €

819,12 €

1.607,28 €

Taller aula- hogar y cafeteria / taller aula llar i cafeteria
Natació adaptada / Natació adaptada

QUANTITAT ASSIGNADA

ACTIVITAT

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I

Num. 8191 / 15.12.2017

46234

CENTRE

CENTRE PRIVAT ESCUELAS
SAN JOSÉ (I. POLIT.)

CEE PÚB. RUIZ JIMÉNEZ

CEE PÚB. PROFESOR
SEBASTIÁN BURGOS

CEE PRIV. PARÁLISIS
CEREBRAL INFANTIL CRUZ
ROJA

CODI

46012094

46010899

46016245

46020686

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

VALÈNCIA

LOCALITAT

Priv.

Púb.

Púb.

Priv.

RÈGIM

/

Viaje a Alacant / Viatge a Alacant

Viaje a Benicassim / Viatge a Benicassim

/

/

Viaje fin de curso / Viatge fi de curs

/

Viaje fin de curso. Venta del Moro / Viatge fi de curs. Venta del Moro

Viaje fin de curso. Port Aventura / Viatge fi de curs. Port Aventura

/

/

Convivencias relación social / Convivències relació social

ACTIVITAT

1.311,52 €

1.204,64 €

858,81 €

1.885,32 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE

CEE PÚB. ROSA LLÁCER

CEE PÚB. SECANET

CEE PÚB. LA PANDEROLA

CEE PÚB. BAIX MAESTRAT

CODI

46028119

03011331

12003511

12004001

VINARÒS

VILA-REAL

VILA JOIOSA (LA)

VALÈNCIA CASTELLAROLIVERAL

LOCALITAT

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM

/

/

Salida fin de curso. Barcelona / Sortida fi de curs. Barcelona

Viaje fin de curso ESO / Viatge fi de curs ESO

Viaje fin de curso TVA / Viatge fi de curs TVA

Viaje fin de curso PFQB / Viatge fi de curs PFQB

/

Viaje de fin de curso terapia leones marinos / Viatge fi de curs teràpia lleons marins

Viaje de fin de curso Madrid / Viatge fi de curs Madrid

/

/

Viaje a Port Aventura / Viatge a Port Aventura

ACTIVITAT

932,29 €

6.849,24 €

2.529,21 €

1.030,81 €

QUANTITAT ASSIGNADA

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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46236

CENTRE

CEE PÚB. PLA DE LA
MESQUITA

CODI

46017717

XÀTIVA

LOCALITAT
Púb.

RÈGIM

469,41 €

Viaje fin de curso a Piles / Viatge fi de curs a Piles

/

/

QUANTITAT ASSIGNADA

ACTIVITAT

Relación de ayudas económicas concedidas en los centros específicos de educación especial, o unidades específicas de educación especial emplazadas en centros ordinarios sostenidos con
fondos públicos para la realización de actividades complementarias realizadas durante el curso 2016/2017

Relació d'ajudes econòmiques concedides als centres específics d'educació especial, o unitats específiques d'educació especial emplaçades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics
2016/2017
per a la realització d'activitats complementàries realitzades durant el curs escol

ANNEX I / ANEXO I
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CENTRE
CENTRO

REQUENA

VILLANUEVA DE
CASTELLÓN

46014029 CENTRE PRIVAT SANTO
DOMINGO

POBLA DE VALLBONA
(LA)

ONDA

ALBORAIA

LOCALITAT
LOCALIDAD

46007153 CEIP SERRANO CLAVERO

46006801 CEIP LLUÍS VIVES

12002038 CEIP BALTASAR RULL
VILLAR

46000444 CEIP CERVANTES

CODI
CÓDIGO

Priv.

Púb.

Púb.

Púb.

Púb.

RÈGIM
RÉGIMEN

/

/
/

"Animalades" / "Animaladas"

Musicoteràpia / Musicoterapia
Cases Rurals "Los Olivos" / Casas Rurales "Los Olivos"

/
/
La sol.licitud es va registrar fora de termini
No és objecte d'aquesta convocatòria

Taller de cuina / Taller de cocina
Taller sensorial / Taller sensorial
Robótica - Gamein / Robòtica - Gamein

/
/

/
/

/

/

Natació / Natación

La sol.licitud es va registrar fora de termini

/

/

Tots servim / Todos servimos
/

/

"Estem Okupats" / "Estamos Okupados"

No és objecte d'aquesta convocatòria

/

/

/

/

No és objecte d'aquesta convocatòria

MOTIU DE LA DENEGACIÓ
MOTIVO DE LA DENEGACIÓN

/

Col.laboració d'un projecte amb IEDOGS / Colaboración de un proyecto con IDOGS

ACTIVITAT
ACTIVIDAD

Relación de centros a los cuales se les ha denegado la ayuda

Relació de centres als quals se'ls ha denegat l'ajuda
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