
BEQUES BATXILLERAT CURS 2014-2015

DOCUMENTACIÓ A SOL·LICITAR A TOTS ELS ALUMNES QUE PRESENTEN 
BEQUES:
Tots els alumnes han d’aportar:
 Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar que consten com a 

membres computables a la declaració o declaracions de la renda del 2013 on 
figura el sol·licitant.

 Fotocòpia del full de la llibreta del compte bancari en la qual es puga verificar el
número de compte i que el sol·licitant figura com a titular del compte.

 Fotocòpia del títol de família nombrosa o justificació de qualsevol altra 
deducció que haja estat declarada pel sol·licitant.

DOCUMENTACIÓ PER ALS ALUMNES DE NEE:
En cas que s’haja sol·licitat l’ajut de reeducació i llenguatge:

La sol·licitud de beca ha de tenir degudament omplit, signat i segellat:
 L’apartat a complimentar pels equips d’orientació educativa i 

psicopedagògica i en especial l’apartat que indica que presenta necessitats 
específiques de suport educatiu derivada de...

 L’apartat a complimentar pels gabinets o centres que realitzen la reeducació i
en especial els apartats del NIF i del núm. de col·legiat del professional.

S’ha d’enviar als Serveis Territorials sense omplir l’apartat a complimentar per 
l’inspector del centre.
Es recorda que Inspecció educativa donarà el vistiplau només en el cas que 
l’alumne/a dispose de dictamen o certificat de discapacitat. Qualsevol altre cas 
excepcional, haurà de ser comunicat prèviament a Inspecció per part de l’EAP. 

DOCUMENTACIÓ PER ALS ALUMNES DE LA CONVOCATÒRIA GENERAL:
En cas que l’alumne declare que és independent:
 Verificar que consta com a únic membre computable a la sol·licitud de beca.
 Verificar que consta com a únic membre computable de la unitat familiar a la 

declaració de la renda del 2013 on figura el sol·licitant.
 Ha d’aportar còpia del contracte de lloguer on figure el sol·licitant com a 

llogater a 31 de desembre de 2013 o títol de propietat de l’habitatge a nom del 
sol·licitant vigent a 31 de desembre de 2013.

 Si el sol·licitant no ha presentat la declaració de la renda l’any 2013, ha 
d’aportar el certificat dels ingressos efectuats per les empreses en què haja 
treballat l’any 2013.

En cas que l’alumne sol·licite el component de residència:
 Recordeu que els alumnes que viuen de forma independent no poden sol·licitar

el component de residència.
 El sol·licitant ha d’aportar còpia del contracte de lloguer, on aquest figure com a

llogater, vigent durant el curs acadèmic 2014-2015.

Novetats:
 La convocatòria no ha establit cap tipus de compensació per desplaçament.
 S’ha establit un component variable en funció de la renda i de la nota dels 

alumnes.


