


BEQUES I 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 als estudiants, des

de la Unió Europea als ajuntaments, passant per l'administració de

l'Estat espanyol i la del Govern de la Generalitat de Catalunya



BEQUES I AJUTS 

COM SOL·LICITAR-LES?
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 de la sol·licitud, i quin compromís tens 
en rebre aquesta ajuda

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 de la beca

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 electrònic o el correu postal, perquè és on arribarà tot el 
veredicte d'assignació

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 qualsevol problema que pugui passar

Període de reclamació Per si t'arriba un avís que l'ajuda o beca ha estat denegada. Si és necessària més documentació, et 
proposen un període de temps perquè puguis enviar-ho o aclarir els dubtes



EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Ajuts individuals de menjador escolar i material escolar per a alumnat de centres educatius de Sabadell
Termini: de l’1 al 19 de juny
+ info

Ajuts per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu
• Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o 

trastorn greu de conducta
• Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a 

altres capacitats
Termini: El termini per presentar sol·licituds de l’any 2019 va ser del 28 de juliol al 26 de setembre. Any 2020, 
termini pendent a publicar 
+ info
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https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/detallSubv_cat.asp?Subtipus=ED&cod=2020CVED00001&NomXML=Subvencions2020.xml
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu


ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
Batxillerat, Formació Professional, Estudis artístics, Estudis esportius, estudis religiosos i idiomes

• BECA GENERAL MEFP PER A ESTUDIS POST OBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS
Termini: En situacions normals, el període per sol·licitar aquestes beques, és d'agost a setembre, encara que 
recomanem revisar les dates de la convocatòria amb antelació, ja que estan subjectes a canvis i aquest any encara més
+ info 

• AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITATS ESPECIFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (Batxillerat, FP)
Termini: El termini per presentar sol·licituds de l’any 2019 va ser del 28 de juliol al 26 de setembre. Any 2020, termini 
pendent a publicar 
+ info

• ERASMUS+, programa de mobilitat de la Unió Europea per estudiar una part del Batxillerat, Formació Professional o 
realitzar pràctiques a l'estranger

Termini: En el cas del programa Erasmus+ la sol·licitud es realitza normalment entre abril i maig
+info
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https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris?evolutiuTramit=1
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es


ESTUDIS UNIVERSITARIS

BECA DE CARÀCTER GENERAL DEL MINISTERI (GRAL)
Aquesta beca 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 matrícula
Termini: de mitjans d’agost a mitjans d’octubre
+info

BECA EQUITAT
Aquesta beca no contempla cap altre ajut o quantia
addicional i no té requisits acadèmics
Consulteu terminis extraordinaris a BEQUES AGAUR o a 
beques.agaur@gencat.cat

AJUTS PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS DE CENTRES 
ADSCRITS (ACA)
Als alumnes universitaris matriculats en algun dels centres 
adscrits indicats al link
Estan exclosos els alumnes d'estudis de màster, postgrau, 
cursos d'especialització i títols propis reconeguts per les 
universitats
Termini: fins al 2 de juliol
+info
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AJUTS A LA RECERCA
+info

AJUTS A LA INNOVACIÓ
+info

Graus, màsters i post graus

PROGRAMA DE PRÉSTECS UNIVERSITARIS DE POSTGRAU
+info

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/Beca-general-Ministeri/index.html
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Termini-extraordinari-de-lacreditacio-del-tram-de-renda-familiar-i-o-de-les-beques-Equitat-per-a-la-minoracio-dels-preus-dels-credits-dels-estudis-universitaris-per-al-curs-2019-2020-EQUITAT-2019
mailto:beques.agaur@gencat.cat
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/tramits/Ajuts-per-a-estudiants-universitaris-de-centres-adscrits-ACA
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Research-grants/
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Ayudas-a-la-Innovacion/
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Programa-de-Prestecs-Universitaris-de-Postgrau-PREPOST


MOBILITAT I IDIOMES
AJUTS PARLA3
Programa per garantir el coneixement de terceres llengües
(anglès, francès, alemany o italià) de la comunitat
universitària, que inclou ajuts econòmics per a l’obtenció del 
certificat del nivell B2.2
• Ajuts acreditació terceres llengües mod.B 2019
Termini: 30/09/2020
+info
• Ajuts acreditació terceres llengües mod.A 2019
Termini : 30/09/2020
+info
• Ajuts acreditació terceres llengües mod.C 2019
Termini: 30/09/2020
+info

MOBINT
Línia de suport a la mobilitat dels estudiants que finança
una part de les despeses que comporta la realització
d’estudis en d’altres països dins del marc de programes 
d’intercanvi internacionals. Els ajuts són gestionats per 
l’AGAUR i per optar-hi caldrà que acreditis un bon expedient
acadèmic, així com un coneixement suficient de la llengua
de docència del centre de destí
+info
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ERASMUS 
Línia d’ajuts de la Comissió Europea per promoure la 
mobilitat acadèmica d'estudiants universitaris dins de 
l'àmbit europeu, amb el corresponent reconeixement dels
estudis realitzats a d’altres països

La tramitació de la beca Erasmus es gestiona des dels departaments
de Relacions Internacionals de la teva universitat +info

ODISSEU
Ajuts per a l'estada de joves universitaris en pràctiques
acadèmiques a empreses de territoris rurals -pràcticum
ODISSEU +info
Termini: 25/06/2020

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-fer-cursos-de-terceres-llenguees-del-sistema-educatiu-catala-i-haver-assolit-els-nivells-A2-B1-o-els-subnivells-B2.1-o-B2.2-del-Marc-europeu-comu-de-referencia-per-a-les-llenguees-LINB2-B-2019
http://agaur.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20200930_LINB2-A-2019
http://agaur.gencat.cat/ca/detalls/activitatagenda/20200831_LINB2-C-2019
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-MOBINTMIF-2019
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/07_informacio_internacional/informacio_internacional/sortir_a_estudiar_io_investigar_fora_de_catalunya/programes_i_ajuts_per_estudiar_fora_de_catalunya/mobint__ajuts_a_la_mobilitat_internacional/documents/Mobint.pdf
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/07_informacio_internacional/informacio_internacional/sortir_a_estudiar_io_investigar_fora_de_catalunya/programes_i_ajuts_per_estudiar_fora_de_catalunya/mobint__ajuts_a_la_mobilitat_internacional/documents/Mobint.pdf
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-PRACTICUM-ODISSEU-ODISSEU-2019


ENTITATS PRIVADES

BEQUES I AJUTS 

BATXILLERAT
• Fundació Amancio Ortega programa de beques per estudiar el

1r de Batxillerat en un High School a Canadà o Estats Units.
Aquest programa té com a objectiu facilitar l'aprenentatge de
l'anglès i la immersió en la cultura estrangera a joves d'instituts i
col·legis espanyols durant un any acadèmic

• Col·legis del Món beques per estudiar els dos cursos del 
Batxillerat internacional als centres d'aquesta organització

FORMACIO PROFESSIONAL
• Fundació Repsol beques per a l'alumnat matriculat en

ensenyaments de Formació Professional (de grau mitjà i
superior). Aquestes beques tenen com a objectiu col·laborar
amb les despeses d'ensenyament dels estudiants

• Fundació Telefònica beques per estudiar Formació Professional
dirigides a joves amb el risc d'exclusió social

UNIVERSITAT
Beques de les universitats españoles informació sobre
les beques pròpies que ofereixen les diferents
universitats espanyoles
Santander beques per a la realització d'estudis de grau i
postgrau, la realització de pràctiques i la mobilitat dels
estudiants
Beca WWF-Agència EFE d'especialització en periodisme
ambiental i informació sobre el canvi climàtic
Dirigides a estudiants matriculats als dos últims cursos
del grau de Periodisme i/o Comunicació Audiovisual, o
estar cursant un postgrau d'aquest àmbit. La beca és
per realitzar pràctiques formatives a la redacció
multimèdia d'EFEverde/EFEfuturo i WWF durant un any

https://becas.faortega.org/
http://www.colegiosmundounido.es/convocatorias/
https://www.fundacionrepsol.com/es/becas
http://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/becas-formacion-profesional/
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/becas_extranjeros_espana/becas_universidades.htm
http://www.becas-santander.com/?lang=es
https://www.efeverde.com/storage/2020/01/Convocatoria-WWF-EFE-2020-2021.pdf


QUINA BECA NECESSITES?

BEQUES I AJUTS 

A part de totes les que t´hem
presentat, hi ha un gran ventall de
beques i ajuts que també et poden
interessar

Si vols més informació, contacta amb
nosaltres i t´ajudem !

Màsters Esportives

Artístiques

Postgraus

Recerca

Pràctiques




