OFICINA JOVE CAL DRAC
PRESENTA...

GUIA DE
BEQUES PER
A
ESTUDIANTS
Universitaris i Post-obligatòria

UNIVERSITARIS

BECA
EQUITAT
20-21
FINS EL 15 D'OCTUBRE
En un mateix formulari tramites:
1. Acreditació econòmica (MATRC)
2. Acreditació del Tram de renda familiar
3. Beca Equitat

UNIVERSITARIS

1.ACREDITACIÓ
ECONÒMICA
MATRC
Es resol en 10 dies
És el document que et permet fer la matrícula universitària en
una universitat pública catalana amb la condició provisional
de becari/becària. És a dir, que pots fer la matrícula sense
pagar l'import dels crèdits de primera matrícula fins que rebis
la resolució. Si te la deneguen, la universitat et farà pagar
l'import més endavant.
Si ja has pagat la matrícula, pots seguir demanant
l'acreditació, i si te l'accepten, et tornaran l'import de la
matrícula.

UNIVERSITARIS

2. ACREDITACIÓ
DEL TRAM DE
RENDA
FAMILIAR
Document que t'informa de qui tram de renda familiar et
correspon (va de l'1 al 5).
És un document informatiu.

UNIVERSITARIS

3. BECA EQUITAT
Tramitada per l'AGAUR
QUÈ ÉS? La reducció del preu públic dels crèdits matriculats
per primera vegada (entre el 10% i el 80%).
La universitat aplicarà la reducció un cop t'hagin atorgat la
beca.
ÉS OBLIGATORI SOL·LICITAR LA BECA GENERAL DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Si no es demana la beca
General, no et donaran la beca Equitat.
LINK FORMULARI

UNIVERSITARISI POSTOBLIGATÒRIA

BECA GENERAL
DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN 20-21
TERMINIS: ESTUDIS NO UNIVERSITARIS: 1 octubre
ESTUDIS UNIVERSITARIS: 15 Octubre

UNIVERSITARIS: Grau i Màster, curs de preparació per l’accés
a la universitat per a majors de 25 anys (a universitats
públiques), crèdits complementaris o complements de
formació de titulacions de Màster o Grau.
NO UNIVERSITARIS: Per
ensenyaments esportius, arts
estudis superiors de música
superior, cursos de preparació
professional i cicles (públic o
bàsica.

cursar cicles, batxillerats,
plàstiques i artístiques, EOI,
i dansa, formació religiosa
i accés a proves de formació
privat), formació professional

1.UNIVERSITARIS
TERMINI: 15 OCTUBRE

1. Link
2. Registrar-se a la seu del Ministerio
- DNI/NIE
- correu electrònic
3. Tenir la documentació a mà
- DNI/NIE teu i de tota la unitat familiar
- Número de compte
- Carnet família nombrosa
- Carnet discapacitat del sol·licitant o germans/es
- Contracte de lloguer o residència (si el viu fora del domicili
familiar)
- Si el sol·licitant constitueix una unitat familiar independent: info
sobre l'habitatge i sobre l'empresa per la que treballa
- Si algun membre de la unitat familiar és autònom/a o propietari
d'una empresa: % de participació en l'empresa, CIF/NIF, ingressos
anuals bruts obtinguts per l'empres durant el 2019.
4. Omplir el formulari i enviar

2. NO UNIVERSITARIS
TERMINI: 1 OCTUBRE

1. Link
2. Registrar-se a la seu del Ministerio
- DNI/NIE
- correu electrònic
3. Tenir la documentació a mà
- DNI/NIE teu i de tota la unitat familiar
- Número de compte
- Carnet família nombrosa
- Carnet discapacitat del sol·licitant o germans/es
- Contracte de lloguer o residència (si el viu fora del domicili
familiar)
- Si el sol·licitant constitueix una unitat familiar independent: info
sobre l'habitatge i sobre l'empresa per la que treballa
- Si algun membre de la unitat familiar és autònom/a o propietari
d'una empresa: % de participació en l'empresa, CIF/NIF, ingressos
anuals bruts obtinguts per l'empres durant el 2019.
4. Omplir el formulari i enviar

SI NECESSITES
AJUDA PER FER
EL TRÀMIT:
OFICINA JOVE CAL DRAC
www.plaestanyjove.cat
joventut@ajbanyoles.org
680656709 (whatsapp)

