
 

 

 

 

BEQUES I 
AJUTS 

VOLS DEMANAR UNA BECA? RECORDA QUE 

MOLTES D'ELLES S'HAN DE SOL·LICITAR DURANT 

EL MES D'AGOST 

 
BEQUES EQUITAT 

(MATRC/EQUITAT) 2020-2021 
Destinataris/es: estudiants de grau o màster oficial 

d’una universitat pública de Catalunya, la UOC o un 

centre adscrit (Generalitat de Catalunya) 

BEQUES MEC 
Beques FP, Batxillerat i altres estudis no 

universitaris (Ministerio de Educación y FP) 
Batxillerat 

Cursos d’accés i preparació per a proves d’accés 

a la Formació Professional i cursos de formació 

específics per l’accés a CFGM i CFGS impartits en 

centres públics i privats concertats 

Cicles Formatius, tant de grau mig com superior 

Ensenyaments artístics, tant professionals com 

superiors 

Ensenyaments d’idiomes a les escoles oficials 

d’idiomes (EOI) 

Ensenyaments esportius 

Estudis religiosos superiors 

Formació Professional de Grau Bàsic 

Termini: fins el 30 de setembre +info 
 
 
 

BEQUES D’ARTS PLÀSTIQUES 
La Fundació Botín convoca 6 beques destinades a 

formació, investigació i realització de projectes 

personals en l’àmbit de la creació artística (no treballs 

teòrics) per a artistes de qualsevol nacionalitat. 

Destinat a artistes, menors de 30 anys, de qualsevol 

nacionalitat i que vulguin traslladar-se a l’estranger per 

continuar la seva feina, estudi o estància en residència. 

Termini: 3 de setembre de 2021 + info i bases 
 
 
 

 

BECA D’INVESTIGACIÓ POSTDOCTORAL 

2021 D’ESTUDIS DE GÈNERE ALLEN & 

OVERY – MUSEO NACIONAL DEL PRADO 
Allen & Overy convoca una beca que premiarà, amb una 

estada de 24 mesos al centre d’Estudis del Museu del 

Prado, un projecte d’investigació relacionat amb els 

estudis de gènere en les col·leccions del Museu del Prado 

que contribueixi al millor coneixement de les dones 

artistes i d’altres temes afins als estudis de gènere que 

tinguin rellevància per a la història cultural i social del 

Museu del Prado. 

Hi poden optar les persones que: 

-Disposin del títol de doctor/a amb anterioritat a la data 

de fi de presentació de les sol·licituds 

-Haver finalitzat els estudis per a l’obtenció del títol de 

doctor/a amb posterioritat a l’1 de gener de 2016 

-Demostrar un nivell fluït parlat i escrit en espanyol 

Presentació de sol·licituds del 15 de setembre al 15 

d’octubre de 2021 + info 

Termini: del 7 de juliol al 14 d’octubre de 2021 

+info 
 
 
 

BEQUES MEC 
Beques Universitat: Grau i Màster 

(Ministerio de Educación y FP) 
Ensenyaments universitaris per títols de 

grau i de màster 

Curs d’accés a la universitat per a majors 

de 25 anys (en universitats públiques) 

Termini: fins el 14 d’uctubre +info 

 

BEQUES MEC 
Ajuts per l’alumnat amb necessitats específiques 

de suport educatiu (Ministerio de Educación y FP) 
Discapacitat 

Trastorn greu de conducta o de comunicació i 

del llenguatge 

Trastorn de l’espectre autista 

Altes capacitats 

Termini: fins el 30 de setembre +info 
 
 
 

BEQUES SKILLS/UPSKILL YOUR 

TALENT- ESADE 
El Banc Santander, a través de Santander Universitats i 

de la mà d’ESADE, llancen 2.500 beques per a 

potenciar les soft skills, claus per a millorar l’ocupabilitat 

en un entorn laboral per la transformació digital i la 

demanda de noves habilitats transversals en els 

professionals. 

Hi poden optar les persones majors de 18 anys nacionals 

o residents a l’Argentina, Brasil, Xile, Alemanya, Mèxic, 

Polònia, Portugal, Espanya, Uruguai, USA o Regne Unit 

Termini: 21 de setembre de 2021 + info 

 
 
 
 

BEQUES FEDERACIÓ DE VETERINARIS 
La Federació de Veterinaris d’Europa (FVE), amb la 

col·laboració de MSD Animal Health, convoca el seu 

programa de beques 2021 destinat a 68 estudiants de 

Veterinària europeus. 

Hi poden optar tots aquells estudiants de veterinària 

europeus de tercer, quart i cinquè curs 

Termini: 15 de novembre de 2021 + info i bases 

 
 

TOT EL QUE NECESSITIS SABER SOBRE BEQUES I AJUTS, QUÈ SÓN, COM SOL·LICITAR-LES, ETC... HO TROBARÀS AQUÍ 

I SI NECESSITES MÉS INFORMACIÓ POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES I DEMANAR CITA PER UNA ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

(PRESENCIAL O ONLINE) 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
https://fundacionbotin.org/becas-convocatorias/becas-de-artes-plasticas/
https://www.museodelprado.es/museo/beca/beca-de-investigacion-postdoctoral-2021-de/c7444a72-3f6c-6a35-40f0-e9c000e67e04
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/universidad-grado-master/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-skills-upskill-your-talent-esade
https://fve.org/msd-fve-veterinary-students-scholarship-program-2021-68-scholarships-available/

