
BEQUES PER ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS:
➔ La demana l’estudiant, no els/les tutores
➔ Es sol·licita telemàticament
➔ Termini cap a març o abril
➔ Imprimir el resguard!!

  BAT

  CF

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris? 
moda=1

BECA PER A ESTUDIANTS NO UNIVERSITARIS AMB NEE (NOVA!!!)
➔ Nova beca de 400 anuals
➔ per a estudiants no universitaris
➔ amb necesitats educatives específiques,que acreditin una discapacidad del 33% 

o superior, així com trastorns greus de la conducta, comunicació, llenguatje, o per a 
estudiants que es trobin dins de l’Espectre Autista.

ESTUDIS UNIVERSITARIS:
➔ la demana l’estudiant, no els tutors/es
➔ es sol·licita telemàticament
➔ es recomanable demanar les 2 beques, si concedeixen una, 

automàticament cancel·len l’altra.

  Beca general:

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-est 
udis-universitaris1/beca-general-ministeri/index.html
- llindars de renta més baixos
- centres públics/privats i adscrits
- termini cap a l’abril o maig
- es sol·licita indicant la universitat a la que es vol entrar, i al setembre 

es modifica si cal.
- no hi ha beca de transport
- Beca de matrícula: 100% exempció del preu públic dels serveis acadèmics 

dels crèdits matriculats per primera vegada i d'acord amb les condicions 
que estableix la convocatòria.

- Quantia variable: pot ser la mínima de 60 € o la variable per un càlcul on hi ha
tres factors implicats: renda familiar, nota mitjana dels estudis que curseu i el 
pressupost que tingui el Ministeri per a repartir.

- Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 €
- Quantia fixa lligada a la residència: 2.500 €
- Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €



  Beca d’equitat: aquest any no cal demanar la Beca General per optar-ne. 

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-est 
udis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
- centres publics, UAB, UOC
- no contempla requisits acadèmics i llindar de renda més alt
- 80% matrícula
- per cobrar-la cal que se li hagi denegat la general
- termini cap al juny o juliol


