GUIA PER SOL·LICITAR LES BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ PER A ESTUDIS
POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS 2016-2017
Batxillerat, cicles formatius, ensenyaments esportius, arts plàstiques i disseny, EOI, estudis superiors
de música i dansa, formació militar i religiosa superiors, cursos de preparació i accés a proves de
formació professional i cicles (públic o privat), formació professional bàsica.
Convocatòria oberta fins el 3 d’octubre
Informació i requisits
Els requisits generals són:
• Ser espanyol, d’un país de la UE o tenir residència permanent a l’Estat.
•

Demanar la beca per a assolir un nivell d’estudis superior al que ja es té. Per exemple, si ja has fet un
grau mitjà, no pots demanar beca per a fer-ne un altre; n’has de cursar un de superior. I si ja en tens un
de superior, no pots demanar beca per fer-ne un de mitjà, o per fer batxillerat.

•

Els requisits acadèmics varien en funció de l’ensenyament que es vulgui cursar. Veure dibuix.

Sol·licituds
Per sol·licitar la beca s’han de seguir els següents passos al web del Ministerio de Educación:
www.educacion.es
1. Menú vertical a la dreta clicar a: Becas ayudas y subvenciones
2. Clicar a Becas – Educación
3. Para estudiar, escollir: Bachillerato, Formación profesional, artísticas, deportivas, idiomas, estudios
religiosos y militares
4. Clicar a Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios no universitarios (curso 16-17)
5. Acceso al servicio online

Primer de tot, cal registrar-se. Si no s’hi està ja, cal fer-ho com PERSONA FÍSICA SIN CERTIFICADO DIGITAL.
Per registrar-se es necessita:
•

NIF/DNI, NIE

•

El telèfon mòbil per rebre un SMS d’activació.

•

Una adreça de correu electrònic.

A continuació, ja podem començar a fer la sol·licitud. Recomanem tenir a l’abast de la mà:
•

Els documents identificadors de tots els membres de la unitat familiar (DNI o NIE)

•

El número del compte corrent bancari en què volem que ens ingressin la beca: l’alumne beneficiari de la
beca n’ha de ser titular.

•

El contracte de lloguer o l’escriptura de propietat de l’habitatge en cas que haguem d’acreditar que no
vivim amb la família. Necessites:

o
o
o

DNI/NIE del arrendador
DNI/NIE dels companys del pis
Import del lloguer mensual que pagues.
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•

Si tens més de 18 anys i nacionalitat no membre de la Unió Europea, necessites el Permís de Residència
(dates d’inici i finalització del permís)

•

Carnet de família nombrosa o monoparental (si escau)

Seguir l’estat de la nostra sol·licitud i veure’n el resultat
Cal entrar a la Seu Electrònica del Ministeri (amb el nostre DNI i la contrasenya que hem fet servir per registrarnos en el moment de fer la sol·licitud). Un cop dins el nostre entorn, anar a “Notificacions·.
És MOLT IMPORTANT que anem consultant les notificacions perquè serà allà on ens diran si ens falta algun tràmit,
si ens hem equivocat en alguna dada.
Si ens han denegat la beca o no estem d’acord amb els diners que ens donen, es pot interposar una
al·legació, mentre dura el procés, o un recurs de reposició si el procés ja està tancat i hem rebut la resolució
definitiva a la nostra sol·licitud.
Els impresos per reclamar estaran disponibles a partir del 3 d’octubre al web del Ministeri. Cal imprimir-lo, omplirlo i presentar-ho EN PAPER als serveis d’Ensenyament de la Generalitat, a Girona. Podeu demanar més informació
a la Unitat de Beques a Girona llorens.junca@gencat.cat o al telèfon 872.975.000
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GUIA PER SOL·LICITAR LES BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ PER A ESTUDIS
UNIVERSITARIS 2016-2017

Grau i Màster, curs de preparació per l’accés a la universitat per a majors de 25 anys (a universitats públiques),
finalització de titulacions de Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Diplomatura, Mestre, Enginyer Tècnic i
Arquitecte Tècnic.

Convocatòria oberta fins el 17 d’octubre

Beques principals
1. Beca General - Ministerio de Educación
2. Beca Equitat i Matrícula – AGAUR Generalitat de Catalunya

1. Beca GENERAL del Ministerio de Educación
Per sol·licitar la beca s’han de seguir els següents passos al web del Ministeri d’Educació:
www.educacion.es
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Menú vertical a la dreta clicar a: Becas ayudas y subvenciones
Clicar a Becas – Educación
Para estudiar en la Universidad
Escollir tipus d’estudis
Clicar a Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios. Universotarios. Convocatoria 16-17)
Acceso al servicio online (registrar-se i començar el tràmit)

Sol·licituds
Primer de tot, cal registrar-se. Si no s’hi està ja, cal fer-ho com PERSONA FÍSICA SIN CERTIFICADO DIGITAL.
Per registrar-se es necessita:
•

NIF/DNI, NIE

•

El telèfon mòbil per rebre un SMS d’activació.

•

Una adreça de correu electrònic.

A continuació, ja podem començar a fer la sol·licitud. Recomanem tenir a l’abast de la mà:
•

Els documents identificadors de tots els membres de la unitat familiar (DNI o NIE)

•

El número del compte corrent bancari en què volem que ens ingressin la beca: l’alumne beneficiari de la
beca n’ha de ser titular.

•

El contracte de lloguer o l’escriptura de propietat de l’habitatge en cas que haguem d’acreditar que no
vivim amb la família. Necessites:

o
o
o

DNI/NIE del arrendador
DNI/NIE dels companys del pis
Import del lloguer mensual que pagues.

•

Si tens més de 18 anys i nacionalitat no membre de la Unió Europea, necessites el Permís de Residència
(dates d’inici i finalització del permís)

•

Carnet de família nombrosa o monoparental (si escau)
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•

Si vas tenir germans/es universitaris/àries residint fora del domicili familiar a 31 de desembre del 2015:
DNI/NIE dels germans/es i Universitat on cursaven els estudis.

•

Si la persona sol·licitant constitueix una unitat familiar independent ha de complimentar informació sobre
l’habitatge i sobre l’empresa o entitat de la qual percep els seus ingressos.

Documentació presencial (en determinats casos)
En determinats casos, després de presentar la sol·licitud per Internet, serà necessari presentar a la Unitat de
Beques la següent documentació:
-

-

-

Per a estudis universitaris amb canvi d’universitat: per a graus i estudis universitaris de primer i
segon cicle (certificació acadèmica del curs anterior) i per a màster (certificació acadèmica dels cursos
anteriors que integren la titulació que dóna accés al màster en què constin les assignatures cursades,
número de crèdits i qualificació).
Si la seva unitat familiar ha percebut ingressos a l’estranger durant l’exercici anterior: Justificant
de l’Administració Tributària Corresponent.
Si en el termini de presentació de sol·licituds no es poden complimentar les dades relatives a la
seva residència durant el curs escolar, la seva unitat de beques requerirà posteriorment els
documents que corresponguin en funció de la seva situació (lloguer, residència, etc.): consultar
amb la Unitat de Beques per conèixer la documentació a lliurar.
En els casos en què el formulari de sol·licitud generi un missatge d’avís sobre incidències amb
el NIF/NIE d’algun dels membres de la seva unitat familiar: si no es pogués solucionar el motiu
de la incidència, s’haurà de lliurar necessàriament a la seva Unitat de Beques una fotocòpia del
NIF/NIE; en cas contrari, la sol·licitud no podrà ser tramitada.

Aquests documents s’hauran de lliurar a la Unitat de Beques corresponent (cal dur una còpia del justificant de
sol·licitud de beca):
Servei de Beques de la UdG
Edifici "CIAE” - Campus Montilivi (Girona)
972 41 80 53
972 41 98 44 (Fax)
beques@udg.edu
(per a estudis a d’altres universitats, adreçar-se directament a la pròpia universitat)

2. Beques EQUITAT i MATRICULA– AGAUR
Beca parcial de l’import dels crèdits i de la matrícula. Important sol·licitar també la beca General de Ministerio de
Educación.
Per a estudiants matriculats a les universitats següents:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
I per als centres adscrits següents:
Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Institut Nacional d’Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit consorciat a la
Universitat Politècnica de Catalunya
Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI), adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
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Sol·licituds
Per sol·licitar les beques EQUITAT i MATRICULA s’han de seguir els següents passos al web l’Agència de Gestió
d’Ajusts Universitaris i de recerca (AGAUR)
www.gencat.cat/agaur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menú vertical a la dreta, clicar “Acreditació econòmica (MATRC) i Beca Equitat”
Descarregueu el formulari (sense identificació digital)
Omplir formulari
Validar
Desar a l’ordinador
Tornar al tràmit en línia (link en el mateix formulari)
Seleccionar el fitxer i enviar

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:
Correu electrònic
Documents DNI, NIE o Certificat de Registre de Ciutadans UE de tots els membres computables de
la família que conviuen al mateix domicili a 31 de desembre de 2015.
Número de compte on es desitja rebre l’import de la beca. L’alumne haurà de ser titular o cotitular del
número de compte.
Altre documentació (només en alguns casos):
Carnet de família nombrosa o monoparental
- En cas que l’alumne visqui fora del domicili familiar: contracte de lloguer o de compra (referència
cadastral)

OFICINA JOVE CAL DRAC – Eva Ontoso
eontoso@ajbanyoles.org
972583211
www.plaestanyjove.cat
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