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BEQUES PER A ESTUDIANTS D'ESTUDIS POSTOBLIGATORIS, 
CURS 2017-2018

Des del dia 11 d'agost fins al 3 d'octubre de 2017 resta obert el període de sol·licitud 
de beques per a alumnes d'estudis postobligatoris no universitaris (curs 2017-18), 
convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Les beques van destinades a alumnes dels estudis següents:

  *   Primer i segon cursos de batxillerat
  *   Formació professional de grau mitjà i de grau superior
  *   Ensenyaments artístics professionals
  *   Ensenyaments esportius
  *   Ensenyaments artístics superiors
  *   Estudis religiosos superiors
  *   Estudis militars superiors
  *   Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància)
  *   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.
  *   Formació professional bàsica / Programes de formació i inserció (PTT)

Els requisits varien en funció dels estudis que es cursen. Us en mostrem alguns:

  *   Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d'acreditar que han obtingut una nota 
mitjana de 5,50 punts al 4t curs d'ESO o prova o curs que hi dóna accés.
  *   Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han 
d'acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que 
suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s'han matriculat.
  *   No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

Cal tenir el DNI/NIE en vigor, també és necessari ser titular o cotitular d'un número 
de compte corrent (on es farà l'ingrés de la quantia de la beca en el cas que aquesta 
es concedeixi). Recomanem disposar d'una adreça de correu electrònic segura, de 
la qual en recordeu la contrasenya, ja que serà on se us informarà de si us han 
concedit o no la beca.

Podeu consultar més informació en aquestes webs:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-
estudis-postobligatoris?category=7449fd1c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-
estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html#dg

L'Ajuntament de Manlleu oferirà suport, durant el mes de setembre, als alumnes que 
necessitin ajuda per realitzar la sol·licitud de beca per a estudis postobligatoris. Les 
persones interessades a rebre suport podeu demanar hora a l'OAC (oficina d'Atenció
Ciutadana) de Manlleu.

  *   Adreça: Pl. Fra Bernadí, 6 (1a planta)
  *   Telèfon: 93 850 66 66
  *   Correu 
electrònic: atenciociutadana@manlleu.cat<mailto:atenciociutadana@manlleu.cat>
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