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La principal novetat de la convocatòria d'enguany és 
el nou termini per a la sol·licitud, que serà:

Des del dia 19 de maig fins 
al 30 de setembre de 2022, 
a les 24.00h, hora 
peninsular, tots dos 
inclusivament.

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional
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No ho deixes per a l'últim dia, perquè has d'imprimir el 
PDF i presentar-lo en el centre abans d'aqueixa data.
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Beques i ajudes del Ministeri d'Educació i Formació Professional

IMPORTANT

Al llarg del document trobaràs enllaços 
(vincles, links) a diferents apartats de la 
pàgina web del Ministeri.

Els reconeixeràs per la presència 
d'aquesta icona:

Fes clic damunt i accediràs a més 
contingut.
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l'ajuda. 
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a) Ajudes directes per a alumnes, incloent-hi l'alumnat amb TDAH, que 
requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota 
ella, determinats suports i atencions educatives específiques. 

També podrà ser beneficiari d'ajudes directes l'alumnat amb TEA
(Trastorn de l'Espectre Autista) no inclòs en el paràgraf anterior i que 
requerisca aquests suports i atencions educatives específiques.

b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de 
discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn greu de la 
comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials 
per a famílies nombroses.

També podran ser beneficiaris de subsidis els alumnes amb TEA, 
pertanyents a famílies nombroses, no inclosos en el paràgraf anterior.

c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació 
reglada per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu 

associat a altes capacitats intel·lectuals.

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
Direcció Territorial d'Alacant · Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

1. Què s'ha convocat?

Es convoquen per al curs 2022-2023 
les següents ajudes individualitzades:

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional
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Tornar 
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l'índex. 
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Extracte de la resolució:

Fes clic en la imatge

Text complet 
de la resolució:

Fes clic en la imatge

2. On puc consultar la 
convocatòria?

En els enllaços d'aquesta 
pàgina pots consultar el 
document complet o 
l'extracte  que es va publicar 
en el BOE el 18 de maig i tota 
la normativa.

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Accés a tota la normativa 2022/2023: en aquest enllaç

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
Direcció Territorial d'Alacant · Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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3. Quin és el termini de la sol·licitud?

Des del dia 19 de maig de 2022 fins al 
30 de setembre de 2022, a les 24,00h, 
hora peninsular, tots dos inclusivament.

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Enguany el termini de sol·licitud és del 19 
de maig al 30 de setembre de 2022.

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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No ho deixes per a l'últim dia, perquè has d'imprimir el 
PDF i presentar-lo en el centre abans d'aqueixa data.
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4. Com solicitar l'ajuda?

Tens tots els passos que has 
de seguir explicats en aquest 
enllaç

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

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. Una vegada emplenat hauràs d'imprimir el 
formulari de sol·licitud i presentar-lo en el centre educatiu en el qual estudiaràs, si no 
tens certificat electrònic.

REGISTRA'T
Per a registrar-te, necessites un usuari i una contrasenya:
• Si ja t’hi has registrat prèviament per a qualsevol altre tràmit, el teu compte 

continua sent vàlida i no fa falta que et tornes a registrar. Accedeix-hi introduint el 
teu usuari (DNI/NIE) i contrasenya. 

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

• Si et sorgeix qualsevol problema, clica en incidències d'accés.

Pots accedir a la sol·licitud de beca de dues formes:
• amb Cl@ve (claus electròniques d'administracions públiques) o certificat electrònic, 

si disposes d'ells,

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

EMPLENA EL FORMULARI
Una vegada dins, has d'emplenar el formulari en línia (mira la pàgina següent).

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/registro/registroIni.jjsp
https://sede.educacion.gob.es/sede/incidenciasAcceso/muestraInicioIncidenciaAcceso.jjsp
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/incidenciasAcceso/muestraInicioIncidenciaAcceso.jjsp
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4. Com sol·licitar l'ajuda (II)?

Tens tots els passos que has de 
seguir explicats en aquest enllaç

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

EN EMPLENAR EL FORMULARI

Has de tindre en compte el següent:

• Llig amb calma les instruccions del formulari, et donaran informació
que cal tindre en compte.

• Quan hages acabat d'introduir les dades en el formulari, et donarà 
instruccions per a imprimir la sol·licitud i els certificats en un fitxer 
format PDF. 

En el PDF apareixerà la sol·licitud i els certificats, que serviran per a 
justificar que reuneixes els requisits per a rebre l'ajuda. També hauràs 
d'imprimir-los i presentar-los en el centre.

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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Si et sorgeixen dubtes quan estigues emplenant el formulari, pots 
consultar “Preguntes freqüents” i “Vídeos explicatius”.

Si així i tot et queden dubtes, pots:

• Telefonar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà: 910 837 937

• Escriure'ns a la següent adreça de correu electrònic: 
becas.espe_ali@gva.es

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html#pasos-para-solicitarla
https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html
https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/videos.html
mailto:becas.espe_ali@gva.es
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4. Com sol·licitar l'ajuda 
(III)?

En emplenar la 
sol·licitud, fes molta 
atenció a aquests dos 
detalls

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

EN EMPLENAR EL FORMULARI

Dades de contacte:

• Nom del representant, correu electrònic i telèfon: han de constar les dades dels 
pares/mares/tutors/es del sol·licitant de la beca (si és menor d'edat) o del 
mateix sol·licitant (si és major d'edat), NO els del gabinet on es rep atenció 
(llevat que se'l designe representant conforme a l’article 5 de la Llei 39/2015)

Dades bancàries: compte o cartilla i entitat

Pots optar per cobrar l'ajuda: 

• en un compte bancari l'alumna/e o beneficiari/ària del qual , en tot cas, ha de 
ser titular o cotitular. Verifica que el compte està actiu i mai el cancel·les abans 
de rebre l'import de l'ajuda.

• a través del centre docent en el qual estàs matriculat (en el compte corrent 
d'aquest centre), autoritzant el seu director.
• No podrà autoritzar-se el lliurament de les ajudes ni subsidis a cap altra 

persona física o jurídica diferent del director del centre.
• EN CAP CAS pot cobrar-se l'ajuda a través d'un gabinet privat.

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20220330&tn=1#a5
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4. Com sol·licitar l'ajuda(IV)?

En la seu electrònica transcorre 
tot el procés de l'ajuda i 
guardem la teua informació. 
Familiaritza-t’hi i aprén a usar-
la.

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Quan tingues la sol·licitud en paper, signa-la si ets major de 18 anys. 
Si no, hauran de signar-la el teu pare, mare o tutors.

També han de signar la sol·licitud tots els membres de la teua unitat 
familiar que siguen majors de 18 anys per a autoritzar 
l'Administració Tributària a obtindre les dades econòmiques 
necessàries.

Una vegada signada la sol·licitud, has de presentar-la, juntament
amb els certificats, en el centre on vulgues matricular-te.

En alguns casos, és possible que necessites entregar, a més, altres 
documents. Consulta, en l'apartat Què necessites, els requisits per a 
saber quins són aquests documents.

La teua beca, així de fàcil
Abans de res, llig aquests consells

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html
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5. Requisits
Has de complir tots els 
requisits per a tindre dret a 
rebre l'ajuda, és a dir, l'edat  i el 
tipus de centre, la necessitat 
de suport educatiu i la situació 
econòmica.

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

REQUISITS

1. Edat i tipus de centre 

2. Necessitat de suport educatiu

3. Situació econòmica

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html#edad-tipo-centro
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html#necesidad-apoyo-educativo
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html#situacion-economica
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/que-necesitas.html
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6. Quines persones poden sol·licitar 
aquesta ajuda?

Les ajudes per al curs 2022-2023 estan 
dirigides a persones que presenten una 
necessitat específica de rebre suport 
educatiu derivat d'alguna de les 
següents situacions:

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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Discapacitat.

Trastorn greu de conducta o de la comunicació i 
del llenguatge.

Trastorn d'espectre autista.

Altas capacitats.

Per a justificar la necessitat de suport educatiu 
hauràs de presentar algun dels documents que 
s'indiquen en aquest enllaç.
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https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/obligaciones.html
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6. Quines persones poden sol·licitar 
aquesta ajuda? (II)

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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Podran sol·licitar les ajudes els alumnes que no
superen una determinada renda i/o patrimoni
familiar i que presenten necessitat específica
de suport educatiu derivada de discapacitat o
trastorns greus de conducta o trastorn greu de
la comunicació i del llenguatge associat a
necessitats educatives especials i que es troben
cursant algun dels nivells educatius no
universitaris.
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7. Quants diners pots rebre de 
l'ajuda?.
En funció de si compleixes o no 
els requisits econòmics, rebràs 
ajudes directes o subsidis. 
A continuació t'ho expliquem:

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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Per a saber més sobre la quantia de l'ajuda, consulta el 
següent enllaç.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-15578
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7. Quants diners pots rebre de 
l'ajuda (II)?
En funció de si compleixes o no 
els requisits econòmics, rebràs 
ajudes directes o subsidis. 
A continuació t'ho expliquem:

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional
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Ajudes directes

14

Tornar 

a 

l'índex. 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html#cuanto-dinero
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7. Quants diners pots rebre de 
l'ajuda (III)?
En funció de si compleixes o no els 
requisits econòmics, rebràs ajudes
directes o subsidis. 
A continuació t'ho expliquem:

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
Direcció Territorial d'Alacant · Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

15

Tornar 

a 

l'índex. 

Per a saber més sobre la quantia de l'ajuda consulta el 
següent enllaç.

En aquest cas, mitjançant certificat

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-15578
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7. Quants diners pots rebre de 
l'ajuda (IV)?
En funció de si compleixes o no els 
requisits econòmics, rebràs ajudes
directes o subsidis. 
A continuació t'ho expliquem:

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional
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Per a saber més sobre la quantia de l'ajuda consulta el 
següent enllaç.

Quan els centres educatius ja reben ajudes per a 
oferir aquests serveis.

Quan ja els abonen fons de qualsevol administració 
pública.

Article 22. Incompatibilitat

Les ajudes convocades per aquesta Resolució seran incompatibles

amb les beques de caràcter general convocades pel Ministeri 

d'Educació i Formació Professional o amb qualssevol altres que 

es concedisquen per a la mateixa finalitat

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-15578
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8. Com resoldre els teus dubtes?

Com contactar amb la Unitat de 
Beques de la Direcció Territorial 
de la Conselleria?

Ajuda'ns a poder atendre't millor. 
Utilitza el nostre correu electrònic 
per a comunicar-te amb nosaltres: 
becas.espe_ali@gva.es

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional
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MOLT IMPORTANT

El volum d'expedients que tramitem en la Unitat de Beques de la 
Direcció Territorial d'Alacant (32.000 generals i 5.000 d'especials), 
ens impedeix atendre totes les telefonades que es reben. Donem 
prioritat sempre a l'enregistrament i tramitació de les beques.

Per aquest motiu, és molt probable que si ens telefones no puguem
atendre’t. Per això, et demanem:

• comunica't amb nosaltres preferentment a través del 
nostre correu electrònic: becas.espe_ali@gva.es

• ens comprometem a contestar-te en un termini breu

• utilitza el telèfon només per als casos que s'indiquen 
en la pàgina següent 
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8. Com resoldre els teus dubtes 
(II)?

En quins casos has de contactar 
telefònicament amb la Unitat de 
Beques de la Direcció Territorial de 
la Conselleria?

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
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QUAN HAS DE TELEFONAR-NOS?

Durant el període de tramitació inicial de beques no és 
necessari que ens telefones perquè a través de seu 
electrònica del ministeri pots conéixer la situació en la qual es 
troba la teua sol·licitud (si s'ha tramitat ja en la Unitat de 
Beques d'Alacant, si s'ha enviat a Madrid perquè continue el 
procediment, etc.). 

Una vegada que es comunica a l'interessat la proposta de 
resolució de la beca, que pot ser concedida, denegada o 
exclosa , sí que és possible que no entengues el motiu de 
denegació o exclusió i necessites contactar amb nosaltres per 
a aclariments. Els nostres tels.: 966.907.596 - 966.907.595

Al final de la campanya si hi ha alumnes que comproven en la 
seu electrònica que la seua beca no ha sigut encara tramitada 
en aquesta Unitat, és normal que ens criden per a saber què 
pot passar.
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https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1731
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9. Informació sobre la tramitació de 
l'ajuda

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
Direcció Territorial d'Alacant · Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

La informació sobre l'estat de tramitació del 
procediment podrà consultar-se a través de l'adreça 
electrònica https://sede.educación.gob.es , en l'apartat 
“Els meus expedients”. 

A més, els interessats podran dirigir-se a la unitat de 
beques de la província corresponent identificant-se com 
a interessats en l'expedient amb el NIF o NIE 
corresponent.

Si necessites que t’atenguem presencialment en la 
Unitat de Beques d'Alacant, pots demanar hora seguint
els passos que t'indiquem ací.
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https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://drive.google.com/drive/folders/11XJ2uiRGY3M5ayLplMnxZh6thQY-Rgl4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11XJ2uiRGY3M5ayLplMnxZh6thQY-Rgl4?usp=sharing
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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9. Informació sobre la concessió o 
denegació de l'ajuda i presentació 
d'al·legacions

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Document amb valor merament informatiu elaborat per la Unitat de Beques 
Direcció Territorial d'Alacant · Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Aquesta informació us arribarà a la carpeta “les meues notificacions” de la 
seu electrònica (prèviament rebreu un correu electrònic en el qual se us 
avisarà que la notificació està ja disponible).

El Ministeri d'Educació i Formació Professional emetrà les notificacions de les 
propostes de denegació als sol·licitants que no complisquen els requisits 
econòmics establits en aquesta convocatòria, en què farà constar la causa i 
informarà el sol·licitant de les al·legacions que pot presentar. 

Les notificacions podran emetre's per qualsevol dels mitjans admesos en la 
normativa reguladora del procediment administratiu. Els interessats s’han de 
descarregar el seu contingut en l'adreça electrònica 
https://sede.educacion.gob.es en l'apartat corresponent a" Notificacions".
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• No hi ha una data exacta per a saber 
si la beca t'ha sigut o no concedida. 

• Les resolucions i notificacions es van 
produint conforme avança la 
tramitació dels expedients. Unes 
darrere d'altres.

• Esta-te atent a l'apartat “les meues 
notificacions” de la seu.

• Recorda que per a informar-te de tot 
això NO has de telefonar-nos, pots 
consultar-ho en la

https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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Fitxa tècnica

Qui hem elaborat aquest 
document, per a què, quan. Ens 
ajudes a millorar-lo?

Beques i ajudes a l'estudi del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Aquest material informatiu ha sigut elaborat, per la Unitat de Beques de la 
Direcció Territorial d'Alacant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a partir 
dels continguts de la web https://www.becaseducacion.gob.es/ del Ministeri 
d'Educació i Formació Professional, per a ser utilitzat pel personal al servei de la 
Direcció Territorial d'Alacant i dels centres educatius de la província d'Alacant, 
amb la finalitat de facilitar una informació uniforme i actualitzada sobre la 
convocatòria d'ajudes de necessitats especials de suport educatiu per al curs 
2022/2023.

Versió:
1.0/2022_cas

Data d'elaboració:
30 de maig de 2022

Si vols fer-nos qualsevol observació o comentari sobre aquest document o tens 
una idea per a millorar-lo, per favor escriu-nos a:

becas.espe_ali@gva.es
Unitat responsable del document:

Equip de Beques i Títols
Secció de Gestió de Centres
Servei Territorial d'Educació
Direcció Territorial d'Alacant
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
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