Ministeri d’educació y
www.educacionyfp.gob.es

formació

professional

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) inclosos a distància
. Cursos preparació proves d’accés a la formació professional
. Cicles formatius de Grau Bàsic
Quins components pot tenir una beca general:
Quantia fixa:
• Beca matrícula / Renda bàsica
• Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant
• Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant
el curs escolar
• Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment
acadèmic
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: www.educacionyfp.gob.es
Termini de presentació: 30 març al 12 maig 2022

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: www.educacionyfp.gob.es
Termini de presentació: 30 març al 12 maig 2022

Necessitat
(NEE)

específica

de

recolzament

educatiu

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: www.educacionyfp.gob.es
Termini de presentació: 30 març al 12 maig 2022
Aquestes es presenten als centres perquè han d’anar
signades i amb la valoració de EAP.

Ministeri d’Universitats, gestionades per AGAUR
(beques universitàries de grau i màster)
L’AGAUR gestiona les beques i ajuts que convoca el Ministeri
d’Universitats, dirigides a l’alumnat que vulgui obtenir un títol
universitari oficial.
Tipus d’ajuts:
. Beca de caràcter General 2022/23
Sol·licitud per internet: www.educacionyfp.gob.es
Termini de presentació: 30 març al 12 maig 2022
. Beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels
estudis universitaris 2022/23
Sol·licitud per internet: www.agaur.gencat.cat
Termini de presentació: A concretar
. Ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats Beca –
Col·laboració 2022/23
Beques destinades a alumnes que vagin a finalitzar els
estudis de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters
universitaris oficials.
Sol·licitud per seu electrònica a:
https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent de
“Tràmits i Serveis”
Termini de presentació: A concretar
Com fer-ho?
La sol·licitud de beca, es farà a través de l’Oficina Virtual de
Tràmits (OVT). Per més informació www.agaur.gencat.cat

Préstecs universitaris AGAUR
Préstec per al finançament de la matrícula universitària per al
curs 2022/23 (FINAN)
Més informació: finan@agaur.gencat.cat
Altres ajuts i préstecs universitaris
Més informació: prestecs@agaur.gencat.cat
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
(AGAUR)
Pg. Lluís Companys, 23, 08010- Barcelona
Telèfon: 93 310 63 94

i

Recerca

Beques per a estudiants universitaris de centres
adscrits (ACA 2022)
Les convoca el Departament d’Economia i Coneixement i es
concedeixen als alumnes que cursin estudis universitaris als
següents centres:
. Escola Universitària de Ciències Socials, (UAB)
. Escola Universitària de Ciències de la Salut, de Manresa,
(UAB)
. Escola Superior Politècnica Tecnocampus, (UPF)
. Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa
Tecnocampus, (UPF)
. Escola Superior d’Infermeria del Mar de BCN, (UPF)
. Escola Universitària d’Infermeria de St. Pau, BCN, (UAB)
. Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus,
(UPF)
. Escola Massana (UAB)
. Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, (UPC)
Sol·licitants: Els alumnes matriculats als centres esmentats a
la convocatòria durant el curs 2022/23.
Termini de presentació: A concretar
Més informació a: www.gencat.cat/agaur

Beques Fundació Obiols – Agrupació del Berguedà
Beques universitàries pel curs 2022/23, que tenen l’objectiu
d’ajudar als estudiants universitaris del Berguedà, socis de
l’Agrupació del Berguedà de Barcelona.
Per optar a aquests ajuts cal complir els següents requisits:
- Cursar estudis universitaris en centres integrats o adscrits
a una universitat pública catalana.
- Matricular-se d’un curs complert durant el curs 2022/23
(aprox. 60 crèdits)
- Residir al Berguedà
- Formalitzar l’imprès de sol·licitud, disponible al web
www.agrupaciodelbergueda.cat i acompanyar-ho de la
documentació que s’indica a la sol·licitud.
- Tenir menys de 45 anys en la data de presentació de la
sol·licitud.
Termini de presentació: A concretar octubre de 2022
Es pot enviar la sol·licitud i tota la documentació per correu
electrònic a info@agrupaciodelbergueda.cat o per correu a
C/ Girona, 92, entl. – 08009 Barcelona Tel. 93 207 66 74

Beques Patronat de la Fundació Privada Serra
Per a estudiants de Berga que realitzin estudis universitaris
de:
• Grau en l’àmbit científic, tecnològic o ciències de la
salut
• Grau en educació
La convocatòria d’aquestes beques no és anual. Quan la beca
queda deserta, s’obre convocatòria. Per aquest curs 2022/23,
estan obertes les dues convocatòries.
Requisits:
• Haver nascut i ser resident al municipi de Berga
• Haver-se matriculat en un mínim de 60 crèdits per a tots
els cursos. A partir del segon curs es tindrà en compte el
percentatge de crèdits superats al curs anterior.
• No podrà superar-se el llindar de renta familiar disponible i
els llindars de patrimoni establerts en la convocatòria de
les beques de caràcter general per a cursar estudis
universitaris.
• No tenir cap títol de Grau, Màster Oficial, de Llicenciat,
d’Enginyer i d’Arquitecte, amb validesa en tot el territori
nacional.
Import i condicions:
• Per al curs 2022/23, l’import serà de 4.000€.
• Aquesta beca serà compatible amb l’adjudicació de
qualsevol altra beca.
• S’haurà de recollir de forma personal per part de
l’interessat/la interessada.
Documentació:
• Escrit sol·licitant optar a la beca que correspongui (Àmbit
científic, tecnològic, ciències de la Salut, o Educació), on
constin les dades personals i la signatura del sol·licitant.
• Fotocòpia del DNI del sol·licitud i de cadascun dels
components de la unitat familiar.
• Fotocòpia del resguard de la matrícula, on constin els
crèdits escollits en el curs 2022/23. A més, per als
estudiants que no siguin de primer curs, serà necessari
una còpia de l’expedient acadèmic.
• Fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF o declaració
jurada de no estar obligat a realitzar-la (s’entén sobre la
unitat familiar, és a dir, tots els membre en edat laboral).
• Qualsevol altre document que pugui ser d’interès d’acord
amb els objectius de les beques indicats anteriorment.
Termini de presentació: octubre de 2022
Presentar-ho a la Gestoria Plana, de Berga
patronatserraberga@gmail.com

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

