
Beques del Ministeri d’Educació i 

Formació Professional
(*) La convocatòria de necessitats especials eixirà més endavant.

Informació bàsica i extracte de la

Resolució de 10 de març de 2022, de la Secretaria 

d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen beques 

de caràcter general per al curs acadèmic 2022-2023, 

per a estudiants que cursen estudis postobligatoris

Document amb valor merament informatiu elaborat per la 
Unitat de Beques

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional

La teua beca, així de fàcil
__________

Abans de res, llig aquests consells

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-7804
https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/asi-de-facil.html


BEQUES DE CARÀCTER GENERAL CURS 2022/2023

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

Des del dia 30 de març fins al 12 
de maig de 2022, a les 24.00h, 
ambdós inclusivament.

Hauràs de sol·licitar-la dins d’aquest termini, encara que 
no sàpies el que estudiaràs, o fins i tot encara que no 
sàpies si estudiaràs o no.

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

Índex

1 Què s'ha convocat?

2 On puc consultar la 
convocatòria?

3 Quin és el termini per a 
presentar la sol·licitud?

4 Com es presenta la sol·licitud?

5 Requisits

6

7

Obligacions

Com pots resoldre els teus 
dubtes?
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Ensenyaments postobligatoris i superiors no universitàris del sistema 
educatiu espanyol:

a) Primer i segon cursos de batxillerat.

b) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, inclosos els 
estudis de formació professional realitzats en els centres docents 
militars.

c) Ensenyaments artístics professionals.

d) Ensenyaments esportius.

e) Ensenyaments artístics superiors.

f) Estudis religiosos superiors.

g) Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les 
administracions educatives, inclosa la modalitat a distància.

h) Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la 
formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als 
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior impartits en centres 
públics i en centres privats concertats que tinguen autoritzats 
ensenyaments de formació professional.

i) Cicles Formatius de Grau Bàsic.

.

1. Què s’ha convocat?

Beques per a estudiants que 
en el curs acadèmic 2022-
2023, cursen ensenyaments  
postobligatoris amb validesa 
en tot el territori nacional.
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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 12 de març i tota 
la normativa.

Accés a tota la normativa 2022/2023: en aquest enllaç
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3. Quin és el termini per a 
presentar la sol·licitud?

Des del dia 30 de març fins al 12 
de maig de 2022, a les 24.00h, 
ambdós inclusivament.

Enguany el termini de sol·licitud és del 30 
de març al 12 de maig de 2022.

.
Has de sol·licitar-la dins d’aquest 
termini, encara que no sàpies el que 
estudiaràs, o fins i tot encara que no 
sàpies si estudiaràs o no.

Important:
No cal deixar la sol·licitud per a l’últim dia, 
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ATENCIÓ
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4. Com es presenta la 

sol·licitud (I)?

Tens tots els passos que has 

de seguir explicats en aquest 

enllaç

ENTRA EN LA SEU ELECTRÒNICA

Tot el procés de sol·licitud de la beca es fa a través de la seu 
electrònica del Ministeri d’Educació.

SEU ELECTRÒNICA

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

• Si ja t’hi has registrat prèviament en la seu electrònica per a qualsevol altre 
tràmit, el teu compte continua sent vàlid i no cal que et tornes a registrar. 
Accedeix introduint el teu usuari (DNI/NIE) i contrasenya.

• Si mai t’hi has registrat, clica en «Regístrese» i segueix els passos per a crear un 
compte. En aquest vídeo t’ho expliquem.

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

Pots accedir a la sol·licitud de beca de dues maneres:

• Amb Cl@ve (claus electròniques d’administracions públiques) o certificat 
electrònic, si en tens,

• Mitjançant el mateix usuari i contrasenya amb els quals et vas registrar en la 
seu electrònica. Si se t’ha oblidat la contrasenya, mira aquest vídeo.

3. EMPLENA EL FORMULARI

Una vegada hages accedit, has d’emplenar el formulari en línia.
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https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html
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https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556
https://www.youtube.com/watch?v=NqORJSAbycg&t=66s
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/como-solicitarla.html
https://www.youtube.com/watch?v=NqORJSAbycg&t=66s
https://sede.educacion.gob.es/sede/incidenciasAcceso/muestraInicioIncidenciaAcceso.jjsp;jsessionid=7A13CB1D5C5C488FDBECB1E7C818096F


EN EMPLENAR EL FORMULARI

Has de tindre en compte el següent:

• Assegura’t que totes les dades que introdueixes estan 

actualitzades.

• Quant al número del compte bancari en què vols que 

t’ingressen la beca, és molt important que en tot cas estiga 

oberta a nom de la persona que sol·licita la beca, que ha de 

figurar com a TITULAR o COTITULAR, encara que siga menor 

d’edat.
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Si et sorgeixen dubtes quan estigues emplenant el 

formulari, recorda que pots consultar en la web els apartats

PREGUNTES FREQÜENTS VÍDEOS EXPLICATIUS

Si així i tot et queden dubtes, pots:

• Cridar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà: 910 837 937

• Escriure a la Unitat de Beques: becas_dtv@gva.es
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4. Com es presenta la 

sol·licitud (II)?

Tens tots els passos que has 

de seguir explicats en aquest 

enllaç
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4. Com es presenta la 

sol·licitud (II)?

En la seu electrònica

transcorre tot el procés de la 

beca i guardem la teua 

informació. Familiaritza-t’hi i 

aprén a usar-la.

Una vegada emplenada la sol·licitud, ha de ser signada per 

l’interessat o el seu representant legal, en el cas de ser menor de 18 

anys, amb qualsevol dels sistemes de signatura electrònica 

acceptats per la seu electrònica i enviada pel procediment 

telemàtic establit. Així quedarà presentada amb caràcter general. 

No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds emplenades per 

via telemàtica que no completen el procés de presentació establit. 

S’obtindrà el resguard de sol·licitud, que haurà de conservar el 

sol·licitant per a acreditar, en cas que resulte necessari, la 

presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits. 

Comprova que la teua sol·licitud ha sigut completada i no s’ha 

quedat en “esborrany”.

La teua beca, així de fàcil

Abans de res, llig aquests consells
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https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/asi-de-facil.html
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5. Requisits

Has de complir tots els 

requisits per a tindre dret a 

rebre la beca, és a dir, els 

requisits generals, els 

econòmics i els acadèmics.

REQUISITS

1. Requisits generals

2. Requisits acadèmics

3. Requisits econòmics

Tornar 
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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-academicos
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/que-necesitas.html#requisitos-economicos
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6. Obligacions

Si obtens la beca, hauràs de 

complir amb l’obligació 

d’utilitzar els diners per a la 

seua finalitat, és a dir, per a 

estudiar, assistir a classe i 

aprovar les assignatures del 

curs.

Hauràs de retornar tota la quantitat de diners que hages 
rebut de la beca en els casos següents:

Si et dones de baixa en el centre d’estudis durant el 
curs.

Si no assisteixes al 80% o més de les hores lectives, 
excepte excepcions.

Si no superes el 50% de les assignatures, els crèdits 
matriculats o les hores matriculades en convocatòria 
ordinària o extraordinària.

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

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL CURS 2022/2023

Document amb valor merament informatiu elaborat per la

Unitat de Beques 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

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


13

Tornar 

a l’índex

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

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL CURS 2022/2023

7. Com pots resoldre els teus 

dubtes (I)?

Què significa? Preguntes 

freqüents.

Paraules i expressions que has 

de conéixer a l’hora de demanar 

i tramitar una beca MEC.

Què significa?

Preguntes freqüents Tens algun dubte?

Pots fer una consulta 

electrònica a través de 

la seu

Document amb valor merament informatiu elaborat per la

Unitat de Beques 
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