
BEQUES PER A ESTUDIANTS DE NIVELLS POSTOBLIGATORIS 2021-22 

 

► PER A QUINS ESTUDIS POTS SOL·LICITAR UNA BECA 

 

• Batxillerat 

• Cursos d'accés i de preparació per a proves d'accés a la Formació Professional i cursos 

de formació específics per a accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, impartits en 

centres públics i privats concertats 

• Formació Professional de grau mitjà i de grau superior 

• Ensenyaments artístics: professionals i superiors 

• Ensenyaments d'idiomes en Escoles Oficials, inclosa la modalitat a distància 

• Ensenyaments esportius 

• Estudis religiosos superiors 

• Formació Professional Bàsica 

 

► QUAN HAS DE SOL·LICITAR-LA 

• Del 3 d'agost al 30 de setembre 

 

► COM SE SOL·LICITA 

 

1- Entra en la seu electrònica 

Tot el procés de sol·licitud de la beca es realitza a través de la seu electrònica del Ministeri 

d'Educació i Formació Professional 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idconvocatoria=1556 

2- Registra't 

Per a registrar-te, necessites un usuari i una contrasenya: 

• Si ja t'has registrat prèviament per a qualsevol altre tràmit, el teu compte continua sent 

vàlida i no fa falta que et tornes a registrar. 

• Si mai t'has registrat, clica en «Registre's» i segueix els passos per a crear un compte. 

Per a accedir a la sol·licitud de beca, pots fer-ho de dues formes: 

• amb Cl@ve (claus electròniques d'administracions públiques) o certificat electrònic, si 

disposes d'ells, o 

• mitjançant el mateix usuari i contrasenya amb els quals et vas registrar en la seu 

electrònica. 

3- Emplena el formulari 

Una vegada dins, tens que *rell*enar el formulari en línia. 

En aquest pas, no et demanaran que aportes documentació perquè les unitats encarregades de la 

tramitació de beques consultaran totes les dades necessàries per a comprovar que reuneixes els 

requisits (generals, acadèmics i econòmics) per a sol·licitar-la. Només en determinats suposats et 

demanarem que aportacions algun document concret en emplenar el formulari. 



PREGUNTES FREQÜENTS https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html 

►REQUISITS 

Requisits generals 

● Ser espanyol/a o tindre la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea. 

Si tu o la teua família sou ciutadans de la Unió, heu de residir de manera permanent a Espanya o 

acreditar un treball per compte propi o alié a Espanya. 

Si no eres ciutadà/a de la Unió, aplicarem el que indica la normativa sobre drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya i la seua integració social: és a dir, pots tindre dret a beca si eres menor de 18 

anys o si has obtingut permís de residència a 31 de desembre de 2019. 

● No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis per als quals demanes la beca. 

Requisits acadèmics 

Estudis 

(curs 1r) 
Requisits acadèmics 

Batxillerat 

• Tindre una nota mitjana de, almenys, 5 punts en 4t d'ESO. 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. 

• No repetir en el curs actual. 

Cicle formatiu 

de grau mitjà 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit has de complir-lo 

tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• No repetir en el curs actual. 

Cicle forma*tivo 

de grau superior 

• Tindre una nota mitjana de, almenys, 5 punts en 2n de Batxillerat, en la prova d'accés o en 

el curs d'accés. Si accedeixes des d'un cicle formatiu de grau mitjà, tindrem en compte la 

nota final del cicle. 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit has de complir-lo 

tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• No repetir en el curs actual. 

Ensenyaments 

professionals de 

música i dansa 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit has de 

complir-lo tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• No repetir en el curs actual. 

Ensenyaments 

en escoles 

oficials d'idiomes 

• Matricular-te del curs complet. Aquest requisit has de complir-lo tant en aquest curs com en 

l'anterior o últim que estudiares. 

• No repetir en el curs actual. 

Ensenyaments 

artístics 

superiors i altres 

estudis superiors 

no universitaris 

• Matricular-te de 60 crèdits (o del curs complet si està estructurat en assignatures). 

• També pots tindre beca, encara que limitada (és a dir, no tota la quantia), si et matricules 

de, almenys, 30 crèdits o de la meitat de les assignatures del curs. 

• Tindre 5 punts en la prova o curs d'accés. 

• Els requisits anteriors has de complir-los tant en aquest curs com en l'anterior o últim que 

estudiares. 

 

 



Estudis (des 

de 2n curs) 
Requisits acadèmics 

Batxillerat 

• No repetir en el curs actual. 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit has de 

complir-lo tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• Haver aprovat totes les assignatures del curs anterior, excepte una. Si has repetit curs, has 

d'aprovar totes. 

Cicle formatiu de 

grau mitjà 

• No repetir en el curs actual. 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit has de complir-lo 

tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• Haver aprovat almenys el 85% de les hores totals del curs. Si has repetit curs, has 

d'aprovar tot. 

Cicle formatiu de 

grau superior 

• No repetir en el curs actual. 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat dels mòduls del curs. Aquest requisit has de complir-lo 

tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• Haver aprovat almenys el 85% de les hores totals del curs. Si has repetit curs, has 

d'aprovar tot. 

Ensenyaments 

professionals de 

música i dansa 

• No repetir en el curs actual. 

• Matricular-te del curs complet. També pots tindre beca, encara que limitada, si et 

matricules de, almenys, la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit has de 

complir-lo tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• Haver aprovat totes les assignatures del curs, excepte una. Si vas repetir curs l'any 

anterior, has d'aprovar totes. 

Ensenyaments en 

escoles oficials 

d'idiomes 

• No repetir en el curs actual. 

• Matricular-te del curs complet. Aquest requisit has de complir-lo tant en aquest curs com 

en l'anterior o últim que estudiares. 

Ensenyaments 

artístics 

*super*iores i 

altres estudis 

superiors no 

universitaris 

• Matricular-te de 60 crèdits (o del curs complet si està estructurat en assignatures). També 

pots tindre beca, encara que limitada (és a dir, no totes les quanties), si et matricules 

d'almenys 30 crèdits o de la meitat de les assignatures del curs. Aquest requisit has de 

complir-lo tant en aquest curs com en l'anterior o últim que estudiares. 

• Aprovar el mínim de crèdits que estableix la convocatòria. És el 90%. 

 

Situacions particulars 

En alguns estudis la beca pot tindre limitacions, és a dir, no rebries tots els tipus de quantia. Això 

ocorre, per exemple, en els casos de: 

• Matrícula parcial 

• Estudis no presencials 

• Estudis d'idiomes 

• Estudis específics per a adults. 

 

 

 



►QUANTS DINERS PODRÀS REBRE 

 

QUANTITAT FIXA: és un import fix establit cada any en la convocatòria. Si compleixes tots els 

requisits (generals, econòmics i acadèmics), pots aconseguir les quantitats que t'expliquem en la 

taula. 

Components Quantia en euros 

Bàsica 300 € 

Per renda familiar 1.700 € 

Per canvi de residència durant el curs escolar 1.600 € 

Per excel·lència acadèmica 50 € - 125 € 

 

Important: si reps la beca lligada a la renda, no tens dret a beca bàsica. 

 

QUANTITAT VARIABLE: Una vegada assignades les beques de quantia fixa a totes les persones 

que l'han sol·licitada i que compleixen els requisits, es reparteix l'import que ha sobrat del 

*presup*uesto total mitjançant una fórmula matemàtica que pondera la nota mitjana del teu 

expedient i la teua renda per càpita familiar. 

En qualsevol cas, la quantia variable serà de 60 € (la mínima) si sol·licites beca per a algun 

d'aquests estudis: 

• Idiomes a l'Escola Oficial d'Idiomes 

• Formació Professional Bàsica 

• Accés a la universitat majors de 25 anys 

 

En el següent enllaç pots ampliar aquesta informació i calcular la quantia que et correspon segons el 

llindar de la renda en què et trobes. 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-

necesitas.html#requisits-generals 

 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html#requisitos-generales
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html#requisitos-generales

