BEQUES PER ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS
CURS 2022-23
MOLT IMPORTANT! s’ha modificat substancialment el termini de sol·licitud de la
beca.
Únic Termini!: La sol·licitud s'ha de presentar abans del 12 de maig de 2022.
Has de sol·licitar la beca dins d'aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs
o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris
més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.
COM ACCEDIR AL WEB PER TAL DE CUMPLIMENTAR LA SOL·LICITUD DE BECA DEL CURS 2022-23
1) Podeu accedir de dues maneres:
a. A través de la pàgina web de l’escola: Secretaria-Beques-enllaç
b. A través de la següent adreça:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1707
2) Hi ha 2 opcions:
a. Si ja està registrat accedir
b. Si no està registrat marcar “registrarse” i després “Registro de persona física”
c. Omplir el “Formulario” i acceptar. Després envien un e-mail a l’adreça indicada per
acabar l’activació
3) A partir d’aquí buscar “acceso al trámite” – continuar – omplir la sol·licitud de la beca i guardar
tot.

Recomanacions:

-

-

En el cas dels cicles formatius de formació professional és important saber si es tracta d’un cicle
LOE O LOGSE, per tal de seleccionar-ho correctament.

-

Després de presentar la sol·licitud, heu d'obrir, imprimir i conservar el resguard de presentació
( un PDF ) que genera l'aplicació. Només quan tingueu aquest PDF podreu estar segurs d'haver
finalitzat amb èxit la presentació de la sol·licitud de beca per Internet. Aquest document és
necessari per acreditar la presentació de la sol·licitud de beca en el termini i forma establerts, i
S’HA DE LLIURAR UNA CÒPIA A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA.

-

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; això no obstant,
en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals
justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud.

Podeu consultar l’estat de la vostra BECA al llarg del curs des de la pàgina
https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl?tipusUsuari=consulta&emp=ensenyament

