
RECOMANACIONS PER SOL·LICITAR LES BEQUES DE NEE. 
 
 
El termini de presentació finalitza el dia 26 de setembre de 2019 
 
 
1.- Les sol·licituds de les beques s’han de complementar mitjançant el formulari 
disponible a la pàgina web del Ministerio: 
(https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1233) 
No podem assegurar la disponibilitat de la sol·licitud en format paper. 
 
2.- El sol·licitant sempre és l’alumne/a, per tant, si és la primera vegada que 
demana beca s’ha de registrar a l’aplicatiu del Ministerio de Educación, si ja l’ha 
demanat altres  cursos pot recuperar les dades. A la web del Ministerio trobarà 
tota la informació necessària per recuperar les dades del curs passat. 
 
3.- Si un alumne és tutelat per la DGAIA es posarà sol com a sol·licitant i 
sustentador. I a l’apartat tutor s’hi posarà el centre d’acollida o CRAE on 
resideix l’alumne. 
 
4.- Si la beca la cobra el sol·licitant és obligatori que l’alumne/a sigui titular o 
co-titular d’aquest compte. Si l’alumne/a no té DNI és obligatori que cobri a 
través del centre i aleshores haurà de portar l’autorització signada d’un dels 
progenitors. És recomanable, tant si cobra l’alumne/a com si es cobra a través 
del centre, adjuntar una fotocòpia del número del compte de l’entitat bancària. 
 
5.- Aportar fotocòpies dels DNI de la Unitat familiar. La unitat familiar està 
formada per tots aquells membres que convisquin en el domicili a 31/12/2018. 
L’estat civil dels pares del sol·licitant serà el que tenien reconegut a 
31/12/2018.  
Important: En cas de separació o divorci amb custòdia compartida la unitat 
familiar la conformaran el pare i mare biològics amb els fills comuns.  
 
6.- Aportar fotocòpia, si és el cas, del carnet de família nombrosa 
(monoparental no compte). 
 
7.- Aportar fotocòpia, si és el cas, del certificat o de la resolució de disminució 
del sol·licitant o germans/es. El certificat de disminució dels pares no compte. 
 
8.- Els centres educatius hauran de revisar que hi hagin tots els certificats  ben 
emplenats (EAP, centre de reeducació, declaració responsable emplenada i 
signada). 
 
10.- El centre de reeducació haurà de marcar quin tipus de reeducació 
necessita fer l’alumne/a, que haurà de coincidir amb el de l’EAP. 
 
11.- Els centres de reeducació han de donar a l’alumne/a, perquè pugui 
presentar la beca, l’original del seu certificat, signat i segellat i signada i 
segellada la part de la declaració responsable, excepte els alumnes d’alta 



capacitat que només caldrà la 1a. part. Perquè el certificat sigui vàlid, recordeu 
que no es pot fer servir ni tipex ni llapis. 
 
9.- No necessitem que ens portin ni rendes ni llibre de família. 
 
10.- Durant la primera setmana d’octubre ens heu de fer arribar les 
sol·licituds de beca dels vostres alumnes amb tota la documentació necessària, 
ordenades alfabèticament i amb una relació nominal al davant.  
 


