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Bon dia  

 Us fem arribar la convocatòria de beques per alumnes amb necessitats educatives especials 
per enguany, així com l’enllaç d’accés al sistema. 

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1233 

 

L’últim dia d’accés al sistema online és el 26 de setembre.  

Com ja portem fent els darrers cursos el tràmit és online, enguany la documentació s’ha de 
presentar a la vostre escola. Així que entrant amb el DNI que constava el curs passat i la 
contrasenya que vàreu posar el sistema recupera algunes dades . 

 Qui, per primera vegada, introdueixi les dades, ha de donar-lo d’alta al sistema. L’usuari és 
l’alumne si té DNI. Si no en té, l’usuari sereu un dels tutors però aleshores no podreu cobrar 
directament l’ajuda econòmica sinó que serà a través de l’escola. 

Un cop el sistema informàtic us creï un pdf, aquest s’ha d’imprimir i és el que portareu a 
l’escola signat juntament amb les fotocòpies.  

• Instruccions de signatures: 
Primera pàgina Tota la familia 
Apartat A Escola 
Apartat B EAP (un cop lliurat a l’escola) 
Apartat D Centre reeducació 
Ultima pàgina Familia 

 

• Recordeu marcar les ajudes que necessiteu demanar. Poden ser: 

Alumnes d’infantil menjador i/o reeducacions 
Alumnes de primària material, menjador i/o reeducacions 
Alumnes de secundària material i/o reeducacions 
Alumnes amb sobredotació NOMES poden demanar per programes 

específics 
 

Per poder donar resposta a dubtes o ajudar a omplir el formulari donaré suport a la vostra 
escola un matí.  

• DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

FOTOCOPIA DNI DE TOTS ELS DE CASA  
FOTOCOPIA CARTILLA DEL BANC (es necessita que surti l’alumne)(Si l’alumne no té 
DNI, el centre serà el receptor de la beca) 
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FOTOCOPIA CERTIFICAT DE DISMINUCIO (si es té) 
FOTOCOPIA CARNET FAMILIA NOMBROSA  
 

MOLT IMPORTANT:  recordeu anar guardant les dades perquè si el programa es quedés 
penjat no perdeu el ja introduït.  

 

 

 


