
Com fer la sol·licitud telemàtica dels Ajuts per a alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu 2020/2021 

1. Entrar a la web del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

(http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici) 
 

 Clicar a la pestanya SERVEIS 

 

 

 A l’apartat BEQUES, clicar a sobre de Ajuts per a alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu

 

 

 Clicar a Sol·licitar l’ajut

 

 

 Clicar a Per internet i desprès a Formulari de sol·licitud

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399


 

2. Ha entrat a la seu electrònica del MINISTERI D’EDUCACIÓ. Hi ha 3 

opcions: 

A. Accés amb identificador clave: només si té DNI electrònic, certificat digital... 

B. Accés amb usuari i contrasenya: només si ha  tramitat l’ajut anys anteriors 

C. Registre nou: només si no ha fet mai el tràmit de manera telemàtica

 

 

OPCIÓ C (per obtenir usuari i contrasenya) 

 Registre de persona física 

 Pas 1: Emplenar el formulari: si l’alumne/a té DNI/NIE o és major d’edat, 

cal posar les seves dades; sinó, posar dades del pmare que tingui DNI/NIE 

i que convivia amb l’alumne/a  a 31/12/2019. 

 Núm. IDESP/IXESP: estan a la part del darrera del document. Cal posar 

3 lletres i 6 números 

 Clicar les caselles de l’apartat DECLARACIONS 

 Clicar ACCEPTAR (a baix a la dreta) 

 

 

Atenció!! Si hi ha algun error o falta alguna dada, surt un quadre a dalt que 

indica els errors. 



Atenció!! Molt important guardar la contrasenya per fer-la servir 

més tard i altres anys. 

 Pas 2: Verificar les dades. Si tot és correcte, CONFIRMAR. Si hi ha algun 

error, VOLVER 

 Pas 3: Llegir i ACCEPTAR. 

Desprès,  tancar la web del MEC i obrir el correu electrònic que ha fet constar 

(en les 24 hores següents al registre).  Haurà rebut un c/e que diu “Sistema de 

tramitación electrònica del MEC”. Cal clicar a l’enllaç per activar el compte. Això 

obre de nou la seu electrònica del MEC. 

 

 

OPCIÓ B (quan ja disposa d’usuari i contrasenya) 

 Introduir DNI/NIE i contrasenya que s’ha fet servir al registre de la seu 

electrònica i accedir-hi. 

 Clicar ACCESO AL TRÁMITE (a dalt a la dreta) 

 Llegir atentament les indicacions i clicar a CONTINUAR 

Atenció!! Ara és necessari tenir a mà tota la DOCUMENTACIÓ que correspon 

en cada cas. 

 DNI/NIE de tots els membres de la família que convivien a 31 de desembre de 
2019 
L’alumnat que no tingui DNI/NIE, cal que aporti el núm. fiscal que faciliten a 
Hisenda 

 Certificat (no carnet) de discapacitat de l’alumnat (ha de ser igual o superior 
al 33%) 

 Núm. compte bancari de l’alumnat (cal que sigui titular o cotitular del compte 
bancari) 

 Carnet de família nombrosa 
 Carnet de família monoparental 
 Certificat de l’ajut de lloguer 2019 
 Certificat de discapacitat dels germans del sol·licitant (superior al 33%) 
 Certificat que acrediti que el sol·licitant té dos o més germans que cursen 

estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar 
 Certificat que acrediti que el sol·licitant presenta orfenesa absoluta (si és 

menor de 25 anys) 



3. EMPLENAR FORMULARI: 

Atenció!! Com que el sistema es bloqueja ràpidament, per no perdre les dades 

que aneu introduint, cal que aneu clicant a GUARDAR, especialment abans de 

passar a la pàgina següent. 

 Acceptació i Autorització: Llegir les instruccions, introduir les dades, 

marcar les caselles d’ “Autoritzo” i “Declaro” i clicar a CONTINUAR

 
 

 PÀGINA 1: 

A. Dades personals de l’alumne/a 

B. Domicili familiar: a Buscador de localitat, cal posar el nom del 

municipi i clicar la casella “lupa”. Així, a la casella següent apareix una 

llista de municipis i cal clicar el que correspongui. 

C. Dades bancàries: si cal posar el compte del centre educatiu,  cal que el 

tingui a mà. El CIF ja el posarà el centre. 

D. Dades econòmiques 

E. Dades sobre la residència on viurà l’alumnat el curs 20/21 

F. Dades acadèmiques: cal posar el nom del centre educatiu en el 

buscador i clicar la casella “lupa”. Així apareix una llista de centres en 

“Nom del centre” i cal clicar el que correspongui. 

 Clicar casella SEGÜENT (a baix a la dreta) 

 

 PÀGINA 2: 

G. Membres de la unitat familiar que residien al mateix domicili a 

31/12/19: clicar les caselles d’AJUDA i llegir atentament 

 Posar núm. de familiars 

 Clicar AGREGAR FAMILIAR, introduir dades i GUARDAR FAMILIAR. 

NO afegir el pmare que surti al quadre de sota; en aquest cas, cal 

clicar la icona del quadre “ Modificar familiar”  

H. Casos d’Acolliment o Tutela institucional 

 Clicar casella SEGÜENT (a baix a la dreta) 

 

 PÀGINA 3: 

I. Situacions a declarar: caldrà adjuntar la documentació que ho acrediti 



J. Autorització perquè el centre educatiu cobri l’ajut: cal emplenar-ho 

quan així s’hagi acordat amb l’escola/institut i en el cas que l’alumne/a 

no tingui núm. de compte bancari 

 Clicar casella ACCEPTAR (a baix): un cop acceptada la sol·licitud,  podrà 

consultar, modificar o eliminar el borrador des del requadre “Resum de 

sol·licituds” 

 

4. CONFIRMAR SOL·LICITUD i IMPRIMIR (des del Requadre) 

 Si no està conforme amb les dades del borrador, pot modificar-la. 

 Si tot és correcte, cal confirmar-la.  

Atenció!! Un cop confirmada, ja no es podrà modificar cap dada. 

Ha de rebre un c/e de confirmació per part del Ministeri d’Educació 

 Descarregar l’imprès oficial i Imprimir el document que es genera (pdf) 

 Han de signar: 

Pàgina 1: alumnat major de 18 anys o pmare de l’alumne/a 

Pàgina 2: tots els membres de la família majors de 18 anys 

 Marcar les caselles que correspongui de l’apartat documentació 

 

 Apartat A: l’emplena el centre educatiu 

 Apartat B i C: l’emplena l’EAP/Inspecció un cop hagi presentat la sol·licitud 

al centre educatiu (signada i amb la documentació corresponent) 

 Apartat D: l’ha d’emplenar el centre de reeducació abans de presentar la 

sol·licitud al centre educatiu 

 Pàgina 9: cal fer constar qui cobrarà l’ajut (marcar una de les dues caselles) 

i emplenar i signar l’autorització perquè cobri el centre educatiu si s’escau 

 Pàgina 10: l’emplena el centre educatiu un cop presenti la sol·licitud 

 

Si necessitat ajuda, pot trucar al telèfon del Ministeri d’Educació: 

910 837 937 

De dilluns a divendres, de 9 a 17.30 hores 

 

  




