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CIRCULAR 1/2022 

AJUDES PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ SOBRE LES AJUDES PER A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS 

ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU. CURS 2022/2023. REF. JSC/jps. 

En el BOE de 18 de maig de 2022, es va publicar l’extracte de la Resolució de 13 de maig de 

2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen ajudes per a alumnes amb 

necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023. 

Amb la finalitat de facilitar-vos informació d’utilitat sobre aquesta convocatòria, us adjuntem els 

documents següents: 

1. Un document informatiu amb les principals característiques d’aquesta 

convocatòria, perquè la comunitat educativa puga informar-se’n i tramitar les 

sol·licituds. Preguem la màxima difusió d’aquest document. En les pàgines 17 i 18 

consta l’adreça de correu electrònic a través de la qual podeu contactar amb la Unitat de 

Beques per a sol·licitar informació sobre aquestes ajudes. Com ja vam fer amb les 

beques generals (amb molt bon resultat), el correu electrònic serà el mitjà preferent per 

a plantejar i atendre les consultes de la comunitat educativa.  

2. Un document amb informació per al centre sobre alguns aspectes que cal tindre en 

compte a l’hora de rebre la documentació, informar sobre les sol·licituds d’ajuda i 

emplenar els documents adjunts a aquesta. 

Per favor, llegiu amb atenció i consulteu aquests documents i les pàgines que s’hi enllacen. La 

millor manera de poder informar eficaçment i resoldre els dubtes que l’alumnat i les seues famílies 

puguen plantejar-nos és, sens dubte, coneixent bé les característiques i el contingut d’aquesta 

convocatòria de beques. 

El termini de presentació de sol·licituds acaba el pròxim 30 de setembre de 2022, 

inclusivament.  

Els centres podran remetre las sol·licituds a la Unitat de Beques a partir de la recepció del 

present escrit (en els centres privats i concertats, amb el visat previ de la UEO). 

Una vegada verificades les dades de les sol·licituds presentades per l’alumnat en cada centre i 

completades amb els informes, documentació i/o visats corresponents, el secretari les remetrà, 

per correu postal i acompanyades d’un ofici, a: 

Conselleria d’Educació 

Direcció Territorial d’Alacant 

Unitat de Beques (Ajudes NEAE) 

Carratalà, núm. 47 

03007 ALACANT 

Aquesta informació i els documents adjunts han sigut elaborats per la Unitat de Beques d’aquesta 

direcció territorial. Podeu contactar amb aquesta a través dels correus electrònics que hi ha a la 

capçalera. 

Alacant, en la data de la signatura electrònica. 

El director territorial 
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