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BEQUES CURS 20

 ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
 
 

Destinataris: Alumnes de Ba

Termini de presentació

Fins a l’1 d’ octubre de 2020
     Normativa: BOE núm. 214

     Requisits:  - Econòmics: llegir la normativa i la convocatòria.

                        - Acadèmics: llegir la normativa i la convocatòria.

Sol·licitud: 

La sol·licitud s’haurà de complimentar a través del formulari accessible per via 
telemàtica a: 

 https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits
 https://sede.educacion.gob.es

del “Ministerio de Educación”.

El programa genera la còpia per a l’alumne amb un número de registre
d’imprimir i guardar.  

IMPORTANT: 

- Exclusivament via telemàtica, 
- La beca ha d’estar gravada amb el nom i cognoms de l’alumne/a (no amb el  nom 

del pare/mare o tutor legal) i que constin tots els membres de la unitat familiar.
- L’alumne ha de ser el titular del compte ban
- El correu electrònic que s’indiqui a la beca a d’estar actiu i ser revisat 

periòdicament. 
 
 
Si teniu algun dubte, podeu trucar al Negociat d’Alumnat (Gestor de Beques) del Departament 
d’Educació al següent telèfon: 93 685 94 50 Extensions (6
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BEQUES CURS 2020-202
ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 

Batxillerat, Cicles Formatius i PQPI 

Termini de presentació:  

d’ octubre de 2020 (inclòs)
214, 08.08.2020  

: llegir la normativa i la convocatòria. 

: llegir la normativa i la convocatòria.  

La sol·licitud s’haurà de complimentar a través del formulari accessible per via 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes  
https://sede.educacion.gob.es  a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”, 
del “Ministerio de Educación”. 

El programa genera la còpia per a l’alumne amb un número de registre

Exclusivament via telemàtica, (no s’ha de portar al Centre).  
La beca ha d’estar gravada amb el nom i cognoms de l’alumne/a (no amb el  nom 
del pare/mare o tutor legal) i que constin tots els membres de la unitat familiar.

de ser el titular del compte bancari on es vulgui cobrar la beca.
eu electrònic que s’indiqui a la beca a d’estar actiu i ser revisat 

Si teniu algun dubte, podeu trucar al Negociat d’Alumnat (Gestor de Beques) del Departament 
d’Educació al següent telèfon: 93 685 94 50 Extensions (6294 i 6337) de 9 a 14h

21      

:   

(inclòs) 

La sol·licitud s’haurà de complimentar a través del formulari accessible per via 

a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios”, 

El programa genera la còpia per a l’alumne amb un número de registre, que s’ha 

La beca ha d’estar gravada amb el nom i cognoms de l’alumne/a (no amb el  nom 
del pare/mare o tutor legal) i que constin tots els membres de la unitat familiar. 

obrar la beca. 
eu electrònic que s’indiqui a la beca a d’estar actiu i ser revisat 

Si teniu algun dubte, podeu trucar al Negociat d’Alumnat (Gestor de Beques) del Departament 
294 i 6337) de 9 a 14h 


