BEQUES 2018-19:
TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD FINS L’1 D’OCTUBRE DEL 2018
COM ACCEDIR A LA WEB PER TAL DE CUMPLIMENTAR LA SOL·LICITUD DE BECA DEL CURS 2018-19
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247beques-ministerio-postobligatoris
2) Baixant la pantalla clicar sol·licitar beca
3) Baixant per la pantalla anar a Pas 1: sol·licitar “Per Internet” i clicar requadre vermell “Vés-hi” (En
aquesta pantalla també surt tota la informació referent a la beca: terminis, requisits...)
4) Pantalla de “Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios): Anar a “acceso al servicio online”.
Hi ha 2 opcions:
a. Si ja està registrat accedir
b. Si no està registrat marcar “registrarse” i després “Registro de persona física sin Certificado
Digital”
c. Omplir el “Formulario de registro de usuarios” i acceptar. Després envien un e-mail a l’adreça
indicada per acabar l’activació
5) A partir d’aquí busques “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.

-

S’ha de lliurar a Secretaria: La documentació acreditativa per tal de justificar qualsevol situació
específica al·legada a la sol·licitud amb dret de deducció de la renda familiar, carnet de família
nombrosa si escau i certificat reconeixement minusvàlua si escau.

-

Per altres circumstàncies (alumnat que resideixi fora del domicili familiar pels estudis, alumnat
independent, alumnat en acollida.... ) consulteu a Secretaria.

-

Des de la mateixa pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/, podreu consultar l’estat de la
vostra BECA al llarg del curs
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