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Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris  

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el 
curs acadèmic 2017-2018 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es 
poden atorgar són les següents: 
 
a) Quanties fixes  
- Quantia fixa lligada a la renda  
- Beca básica  
 
b) Quantia variable 
- Segons el resultat de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i 
de la seva renda familiar. 
 

TERMINIS 
La sol·licitud s'ha de presentar de l'11 d'agost al 3 d'octubre de 2017. 
Requisits acadèmics 
Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau 
mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i 
dels ensenyaments esportius:  

 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  

 Els estudiants de 2n curs han d'acreditar que han superat totes les 
assignatures del curs anterior, amb excepció d'una. 

NO ES POT DEMANAR SI ES REPETEIX CURS  

3. Requisits econòmics 

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l'exercici fiscal de l'any 2016, 
s'estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca 
s'estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar: 

                                             Llindar 1           Llindar 2          Llindar 3 
Famílies d'1 membre:         3.771,00 €       13.236,00 €     14.112,00 € 
Famílies de 2 membres:      7.278,00 €       22.594,00 €     24.089,00 € 
Famílies de 3 membres:    10.606,00 €       30.668,00 €     32.697,00 € 
Famílies de 4 membres:    13.909,00 €       36.421,00 €     38.831,00 € 
Famílies de 5 membres:    17.206,00 €       40.708,00 €     43.402,00 € 
Famílies de 6 membres:    20.430,00 €       43.945,00 €     46.853,00 € 
Famílies de 7 membres:    23.580,00 €       47.146,00 €     50.267,00 € 
Famílies de 8 membres:    26.660,00 €       50.333,00 €     53.665,00 € 
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Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 
tenen dret a: 

 
- Quantia fixa associada a la renda (1.500 €) 
- Quantia variable. 

 

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 
però inferiors al llindar 2 tenen dret a: 
- Beca bàsica (200,00 €) 
- Quantia variable. 

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 
però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (200,00 €). 

Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se 
superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la 
possessió de patrimoni. 

També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els 
membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l'exercici anterior, 
superior als 155.500,00 €. 

 

Les sol.licituds es fan através de la plana web del Ministeri d’Educació Cultura i 
Esport 
 
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano- 
mecd/catalogo/general/educacion/050130/nu.html 
 
Si teniu dubtes o consultes us podeu adreçar a la secretaria del centre. 

 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-%20mecd/catalogo/general/educacion/050130/nu.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-%20mecd/catalogo/general/educacion/050130/nu.html

