
Documentació que han de lliurar els soŀlicitants de beques generals

Terminis

Tots els soŀlicitants de beques a l’estudi d’ensenyaments postobligatoris de caràcter general 
(les anomenades «beques del Ministerio») han de lliurar la documentació que se’ls demana 
a la secretaria del centre com a màxim el dimecres 13 de novembre.

Horari

La secretaria està oberta els matins de dilluns a divendres de 10h a 13h i les tardes de 
dilluns a dijous de 16.30h a 18h.

Tots els soŀlicitants

• Resguard de soŀlicitud de la beca
• Fotocòpia de tots els DNI o NIE de la unitat familiar que no estiguessin validats en la 

soŀlicitud electrònica
• Si escau, carnet de família nombrosa (només si es va obtenir fora de Catalunya)
• Si escau, certificat de reconeixement de disminució de l’alumne/a, fills o germans 

(només si es va obtenir fora de Catalunya)

Alumnat de fora de Barcelona que soŀliciti ajut de residència

1. Certificat històric de la convivència familiar a 31 de desembre de 2018
2. Si escau, fotocòpia del lloguer a Barcelona

Alumnat independent

1. Certificat històric de convivència a 31 de desembre de 2018
2. Titularitat o lloguer del domicili habitual

Alumnat en acollida, tutela o extutela

1. Còpia de la resolució d’acollida, tutela o extutela
2. Certificació del lloc de residència (centre d’acollida, pis tutelat, residència, lloguer...)

Alumnat amb residència al País Basc, Navarra o Andorra

Cal que parlin amb el secretari, Jordi Comellas, que els indicarà documentació addicional 
que han de lliurar.

Matrícula i certificat de qualificacions

No cal que s’aportin ni justificació de matrícula (es fa a secretaria d’ofici) ni certificats de 
qualificacions de cursos anteriors (es demana directament des de secretaria al centre on 
s’estava matriculat el darrer curs). En cas que secretaria no pugui contactar amb el centre 
corresponent es posarà en contacte amb l’alumne/a mitjançant el seu tutor o tutora.
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