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Si vols més informació,
demana'ns hora!

d’Ajuts

Universitaris i de Recerca):
https://agaur.gencat.cat
Beques Ministeri d’Educació:
http://www.educacionyfp.gob.es
Beques i ajuts a la formació (Generalitat):
https://jovecat.gencat.cat
Beca general MEFP per a estudis PostObligatoris no universitaris
https://web.gencat.cat

ASSESSORIA
D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
C/ Blasco de Garay, 19

93 745 33 01
689 32 19 45

Beques a la mobilitat internacional

@sbdjove

https://agaur.gencat.cat
Càpsula sobre beques i ajuts Oficina Jove
Base de dades amb més de mil beques a
tot el món

oficinajove@ajsabadell.cat
https://web.sabadell.cat/joves

https://www.scholarshipportal.com

Pots descarregar tots els nostres
infoexpress escanejant aquest QR
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BEQUES
I AJUTS PER
ESTUDIAR

Què són les beques i els ajuts per estudiar?

Són ajuts al finançament d’uns estudis que s’ofereixen a
l’alumnat per part d’un organisme o una entitat.
Totes les administracions amb competències educatives a
Catalunya tenen programes de suport econòmic o
subvencions al mon estudiantil, des de l’Unió Europea als
ajuntaments... passant per l’Administració de l’Estat Espanyol i
la del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Quin tipus de beques hi ha?

Hi ha molt tipus de beques en tots els nivells educatius. Us
diem alguns dels més “importants”. Podeu consultar totes les
opcions als enllaços que us donem a l’apartat “enllaços
d’interès”.
Educació Infantil, primària i secundària:
Ajuts individuals de menjador escolar i material escolar
Ajuts per alumnes amb necessitats específiques de
suport educatiu
Estudis Post-obligatoris (batxillerat, formació professional,
estudis esportius, estudis religiosos i idiomes):
Beca General MEFP per a estudis post obligatoris no
universitaris
Ajuts per a alumnat amb necessitats específiques de
suport educatiu (batxillerat, FP)
Erasmus +
Estudis Universitaris:
Beca de caràcter general del Ministeri (GRAL). Suposa
l’exempció del pagament dels crèdits matriculats per
primera vegada i, en determinats casos, també es
complementa amb altres ajuts o quanties addicionals a
la beca de la matrícula
Ajuts estudiants a centres adscrits (ACA). Compensen
parcialment els costos de la matrícula universitària
d’estudis oficials als centres adscrits
Beca Equitat. Redueix un percentatge de l’import dels
crèdits matriculats, en relació a la renta de la unitat
familiar

Mobilitat i idiomes:
Ajuts Parla 3: Programa per garantir el coneixement
de terceres llengües (anglès, francès, alemany o
italià) de la comunitat universitària, que inclou
ajuts econòmics per l’obtenció del certificat de
nivell B2.2
Odisseu: Ajuts per l’estada del jovent universitari en
pràctiques acadèmiques a empreses de territoris
rurals
Mobint: Línia de suport a la mobilitat dels estudiants
que finança una part de les despeses que
comporta la realització d’estudis en altres països
dins
del
marc
de
programes
d’intercanvi
internacionals
Erasmus: Línia d’ajuts de la Comissió Europea per
promoure la mobilitat acadèmica d’estudiants
universitaris dins de l’àmbit europeu.

Per més informació
sobre beques i ajuts de
mobilitat demana cita
per la nostra
assessoria de mobilitat
internacional!

Consells per demanar la beca

Informa’t de totes les beques que tens al teu abast.
Busca-les en funció de l’etapa educativa o en el
tipus de préstec
Llegeix atentament les bases de les convocatòries.
Els requisits, la documentació que necessites
presentar, els terminis de lliurament...
Fes una llista amb les ajudes i beques al teu abast.
Fes un llistat de totes les beques, ja que t’ajudarà a
prioritzar quines d’elles són les que has de sol·licitar
Prepara la documentació. Els principals tràmits es
fan online. Necessites tenir a mà tota la
documentació per tal de que no se’t tanqui la sessió
com a usuari abans d’acabar la tramitació
Omple la sol·licitud. Solen ser formularis estàndard,
amb preguntes generals per a tots els usuaris
Revisa totes les teves dades. És important que revisis
que has escrit correctament el correu, perquè és on
arribarà tot la informació
Tramita la beca. És clau tenir un justificant o un
certificat conforme ha arribat tot correctament, i
que verifiqui que estàs dins del procés
Segueix la sol·licitud. T’ajudarà a avançar-te a

Com sol·licitar una beca?

Quan?
La sol·licitud de la beca o ajut s´ha de fer durant el termini
establert. Has de tenir en compte que no s’accepten
beques fora d’aquest termini.
Com?
La sol·licitud d’una beca o ajut es formalitza presentant el
formulari de sol·licitud i, habitualment, adjuntant la
documentació que es demani.

Totes les sol·licituds s´han de presentar de manera
telemàtica. Això implica poder identificar-se de manera
electrònica.

qualsevol problema que pugi passar
Període de reclamació. Per si t’arriba un avís que ha
estat
denegada.
Si
és
necessària
més
documentació, et proposen un període de temps
perquè puguis enviar-ho o aclarir els dubtes

