
 

 
 
 
 

GENERAL 
Beques per cursar algun dels següents 
ensenyaments postobligatoris no universitaris: 
 
. Batxillerat   
. Formació professional Grau Mig i Grau Superior 
. Ensenyaments artístics professionals i superiors 
. Ensenyaments esportius, religiosos i militars 
. Ensenyament d’idiomes (EOI) 
. Cursos preparació proves d’accés a la formació 
professional   
. Programa de formació professional bàsica 
 
Quins components pot tenir una beca general: 
. Beca matrícula 
. Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant 
. Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant 
durant el curs 
. Renda bàsica 
. Quantia variable (resultat de la ponderació de la 
nota mitja de l’expedient de l’estudiant i de la seva 
renda familiar).  
 
Sol·licitud per internet: 
http://www.gencat.cat/ensenyament 
Termini de presentació: 30 de setembre de 2014 
 
 
 
Nota: Les convocatòries de moment estan tancades 
pel curs 2014/15, s’obriran més endavant. Hi ha els 
terminis de l’any anterior com a orientació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MOBILITAT (canvi de comunitat autònoma) 
Beques per cursar estudis superiors no universitaris: 
. Ensenyaments artístics superiors  i religiosos 
superiors 
 
Requisits específics: 
. Modalitat presencial 
. En centres ubicats en una comunitat autònoma 
diferent d’on tinguin el seu domicili familiar. 
 
Quins components pot tenir una beca de mobilitat: 
. General mobilitat amb residència 
. General mobilitat sense residència 
 
Sol·licitud per internet: 
http://www.gencat.cat/ensenyament 
Termini de presentació: 30 de setembre de 2014 
 

 
 
 
 
NECESSITAT ESPECÍFICA DE RECOLZAMENT 
EDUCATIU (NEE) 
Beques per estudis postobligatoris: 
. Batxillerat   
. Formació Professional 
. Ensenyaments artístics professionals   
. Programes de formació professional bàsica 
 
Requisits específics: 
. S’ha d’acreditar discapacitat, trastorn greu de 
conducta o TDAH. 
 
Quins components pot tenir una beca de NEE: 
. Reeducació llenguatge   .Reeducació pedagògica 
. Material i llibres    . Menjador 
. Transport urbà    . Transport cap de setmana 
. Residència     . Ensenyament 
. Alta capacitat intel·lectual 
 
Sol·licitud per internet: 
http://www.gencat.cat/ensenyament 
Termini de presentació: 30 de setembre de 2014 
 

 
 
 
 
 
L’AGAUR gestiona les beques i ajuts que convoca el 
Ministeri d’Educació, dirigides a l’alumnat que vulgui 
obtenir un títol universitari oficial. 
 
Tipus d’ajuts: 
.  Beca de caràcter General i de Mobilitat  2014/15  
Sol·licitud per internet: www.educacion.es 
Termini de presentació: 15 d’octubre de 2014 
 
. Beca Equitat per a la minoració dels preus dels 
crèdits dels estudis universitaris 2014/15 
Sol·licitud per internet: www.gencat.cat/ovt 
Termini de presentació: 18 d’octubre de 2013 
 
. Ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats 
Beca – Col·laboració 2014/15 (COLAB 2014) 
Sol·licitud per internet: beques@agaur.gencat.cat 
Termini de presentació: 30 de setembre de 2014 
 
Com fer-ho? 
La sol·licitud de beca, es farà a través de l’Oficina 
Virtual de Tràmits (OVT). Per més informació 
www.gencat.cat/agaur 
 
 
 
 
 
 
Préstec per al finançament de la matrícula 
universitària per al curs 2014-15 (FINAN) 
Termini de presentació: 31 d’octubre  2014 
Més informació: finan@agaur.gencat.cat 
 
Altres ajuts i préstecs universitaris 
Més informació: prestecs@agaur.gencat.cat 
  
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca 
(AGAUR) 
Pg. Lluís Companys, 23,  08010- Barcelona 
Telèfon: 93 310 63 94 
 

Préstecs universitaris AGAUR 

 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 
gestionades per  AGAUR (beques 

universitàries) 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports 

gestionades pel Departament d’Ensenyament 
www.educacion.es 



 
 

 
 
 
 

 

Ajuts Universitaris, destinats a estudiants que 
resideixin  a Catalunya i realitzen els seus estudis en 
una universitat catalana. 
Els estudiants han d’accedir per primera vegada al 
primer curs d’uns estudis universitaris de grau el curs 
acadèmic 2014-2015. Resten exclosos de la 
convocatòria els màsters. 
Per a l’adjudicació dels ajuts es tindrà en compte, 
únicament, el rendiment acadèmic dels sol·licitants, 
considerant la seva nota d’accés de la fase general 
de les proves d’accés a la universitat. 
Període de sol·licitud: 01/07/14 al 31/10/14 
Més informació: www.ajutsuniversitaris.com 
             coneixement@catalunyapedrera.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les convoca el Departament d’Economia i 
Coneixement i es concedeixen als alumnes que 
cursin estudis universitaris als següents centres: 
. Escola Universitària d’Estudis Empresarials, de Manresa 
(UAB) 
. Escola Universitària de Ciències de la Salut, de Manresa 
(UAB) 
. Escola Universitària Politècnica, de Mataró (UPC) 
. Escola Universitària d’Estudis Empresarials, del Maresme 
(UPF) 
. Escola Universitària d’Infermeria del Mar, de Barcelona 
(UB) 
. Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau, de 
Barcelona (UAB) 
. Escola Universitària de Relacions Laborals Sta.Maria 
Maris, del    Vendrell (URV) 
. Centre d’Ensenyament Superior en Nutrició i Dietètica, de 
Sta. Coloma de Gramanet (UB) 

 
Presentació: A concretar 
Més informació a:  www.gencat.cat/agaur 
 

 
 
 
 

Per a estudiants del Berguedà que han de residir fora 
del domicili familiar a causa dels estudis universitaris. 
 

Requisits i documentació: 
. Ser soci de l’Agrupació del Berguedà com a mínim 
dels 2 últims anys 
. Residir al Berguedà.      . Notes del curs anterior 
. Declaració de renda       . Fotocòpia del DNI 
. Fotocòpia de la matrícula del nou curs. 
. Acabat el curs, i no quan es presenta una nova 
sol·licitud, s’ha de lliurar una monografia en la qual 
s’exposarà el resultat obtingut. 
 

Termini de presentació:  15 d’Octubre de 2014 
C/ Girona, 92, entl. – 08009 Barcelona 
Tel. 93 207 66 74 – 93 457 62 46 
 
 
 
 
 
 

Per a estudiants de Berga que realitzin estudis 
universitaris de Química i de Magisteri. La 
convocatòria d’aquestes beques no és anual. Quan la 
beca queda deserta, s’obre convocatòria. Per aquest 
curs 2014/15, estan obertes les dues convocatòries. 
 

Requisits i documentació: 
. Poden sol·licitar-la els nascuts a Berga que cursin 
l’esmentada carrera en el curs acadèmic que ho demanin. 
. Cal presentar una sol·licitud i s’ha de dirigir al president 
del Patronat de la Fundació Privada Serra i es poden lliurar 
a la Secretaria de l’Ajuntament de Berga de 10 a 14 hores 
dels dies feiners 
.Instància sol·licitant optar a la beca. 
. Fotocòpia del DNI del sol·licitant, i de cadascun dels 
components de la unitat familiar, i certificació de 
convivència amb el sol·licitant. 
. Fotocòpia del resguard de matrícula, on constin els crèdits 
escollits. 
. Fotocòpia de la darrera declaració de renda o declaració 
jurada de no estar obligat a realitzar-la (s’entén sobre la 
unitat familiar, és a dir, tots els membres en edat laboral). 
 

Termini de presentació:  15 de setembre de 2014 
Dep. de recursos humans de l’Ajuntament de Berga 
Tel. 93 821 43 33  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beques i ajuts que els estudiants del Berguedà poden  
demanar per finançar els seus estudis postobligatoris 

 

 
 

Curs 2014-15 
 
 

 
 

C/ Barcelona, 49, 3r 
Tel. 93 821 35 53   Fax 93 822 09 55 
08600- BERGA 

 
 

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

Ajuts Universitaris 
Fundació Catalunya – La Pedrera 

 

Beques de la Fundació Obiols 

 

Beques Patronat de la Fundació Privada Serra 

 Beques per a estudiants universitaris de 
centres adscrits 


