AJUDES EDUCATIVES

BEQUES MEC
Són ajudes que es poden demanar per finançar diferents teràpies per a alumnat amb
necessitats educatives especials. Hi ha dos tipus, ajudes i subsidis. La quantitat de les ajudes
depèn del nivell d'ingressos i es poden demanar per als següents conceptes: educació,
transport escolar, menjador escolar, residència escolar, transport de cap de setmana,
transport urbà, llibres, material didàctic i reeducació pedagògica i/o llenguatge.

CONVOCATÒRIA
Convocatòria de les beques i ajudes per alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu per al curs acadèmic 2022-2023: del 19 de maig al 30 de setembre de 2022.
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

QUÈ CAL SABER DE LES AJUDES MEC?
1. Són ajudes per a l’alumnat que presenti unes necessitats especifiques de suport educatiu,
sempre que estigui acreditades, bé pel certificat de discapacitat (igual o superior a l'33%) o
de la valoració de l'EAP a Catalunya (Equip de valoració que assigna els suports a les
escoles).
2. El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha pactat amb la comunitat educativa una
reforma del sistema estatal de beques, reduint la nota mínima d’accés a 5 per assegurar la
igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació.
3. No poden accedir a aquestes beques els alumnes que repeteixin curs.
4. El sistema de beques MEC divideix les ajudes en dos parts:
Una fixa amb un mínim de 1600 euros per cada estudiant
Una variable de 60 a 1500 euros per alumne que depèn de les notes obtingudes, la renda
familiar i el pressupost disponible després de repartir la part fixa.
5. Hi ha 4 tipus de beca en funció dels estudis:
Beques per a l’EDUCACIÓ INFANTIL
Beques per a PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
Beques per a BATXILLERAT
Beques per a la FORMACIÓ PROFESSIONAL
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TRAMITAR LA SOL·LICITUD
Primer s'ha d'emplenar la sol·licitud per internet a través de la pàgina web del Ministeri d’Educació
a o bé per la seu electrònica del ministeri d’educació i formació professional:
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html#cuando-debes-solicitarla

-Es pot realitzar amb signatura electrònica
-Es pot imprimir el model i presentar-lo amb la signatura manual, adjuntant la documentació
necessària.
- En cas de reeducació pedagògica i / o logopèdia, hi ha un apartat concret de la sol·licitud que ha
d'estar emplenat, signat i segellat pel centre privat on facin la teràpia.
MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon 910.837.937 en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 ó al telèfon 060 d'informació de
l'Administració General de l'Estat.
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

Link per accedir a la sol·licitud:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19970000411
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MAIG 2022
CONVOCATÒRIA OFICIAL DE BEQUES I AJUDES PER A ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES
DE SUPORT EDUCATIU (NEAE) PER AL CURS ACADÈMIC 2022-23

BENEFICIARIS/ES
Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu com alumnes amb discapacitat, altes
capacitats, trastorns greus de conducta, trastorns de l’espectre autista i trastorn greu de
comunicació i llenguatge tenen dret a sol·licitar la beca.
Alumnat que no superen una determinada renda i/o patrimoni familiar que presenti necessitat
específica de suport educatiu derivat de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorn greu
de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials i que es trobin cursant
algun d’aquests nivells educatius no universitaris:
en centre específic | en unitat d’educació especial de centre ordinari | en centre ordinari que
escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials.
NOMÉS ES POT SOL·LICITAR PER ESTUDIS NO UNIVERSITARIS:
Educació infantil, primària i secundària obligatòria (NO en cas de persones amb altes capacitats)
Batxillerat, Formació Professional, Grau mig i grau superior
Ensenyances artístiques professionals
Formació professional bàsica, Programes de formació per la transició a la vida adulta i altres
programes formatius d’FP (NO en cas de persones amb altes capacitats)

REQUISITS
Presentar necessitat específica de suport educatiu derivat de discapacitat o trastorns greus de
conducta o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives
especials sempre que aquesta necessitat hagi sigut acreditada

Haver fet 2 anys d’edat el 31 de desembre del 2020
Estar escolaritzat/da en la data de finalització del termini de presentacions de sol·licituds.
Estar cursant algun dels nivells educatius no universitaris esmentats prèviament
Ser família nombrosa per obtenir el subsidi
L’alumnat amb TEA poden obtenir ajudes i subsidis amb els mateixos requisits aportant certificat
mèdic
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Per alumnat amb altes capacitats, son els mateixos requisits excepte els anys: han d’haver fet els 6
abans del 31 de desembre del 2021.
En cas d’estudiants amb discapacitat qualificada legalment, el número de crèdits superats es
minorarà reduint la carga lectiva per complir el requisit de matriculació a un 50% màxim, sempre i
quan el sol·licitant presenti un grau de discapacitat igual o superior al 65%
No es pot demanar beca si ja té un títol de igual nivell o superior als estudis per els que es demana.

LLINDARS DE RENDA aplicable per la concessió dels components de les ajudes per
aquests alumnes serà el següent:
Per tenir-hi dret, s’Estableixen llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de
les beques i ajudes.
LLINDAR DE RENDA fa referència al ingressos de la unitat familiar, és a dir, els membres
computables de la família, els que conviuen en un mateix domicili:
El sol·licitant de la beca
La mare, el pare o tutor/a
GERMANS/ES solters/es menors de 25 anys o major edat quan es tracti de persones amb
discapacitat i que conviuen en el domicili
FAMILIARS ASCENDENTS dels pares que justifiquen la seva residència en el mateix domicili que els
anteriors amb el certificat municipal corresponent
Si es sol·licitant és independent, es consideraran membres computables el seu cònjuge (o persona
unida per anàloga relació) i els seus fills
(!) En cas de divorci legal o de fet es diferencia segons si hi ha custodia compartida o no:
Custodia compartida es consideren membres computables el pare i la mare del sol·licitant, els
fills comuns (només els comuns) i els ascendents del pare i la mare.
No compartida No es consideren computables aquell que no conviu amb el sol·licitant. Tindrà la
consideració de membre computable i sustentador principal el nou cònjuge, parella, registrada o
no, o persona unida per anàloga relació les rendes i patrimoni s’inclouran dins del còmput de la
renda i matrimoni familiars. També tindrà la consideració de membre computable de la unitat
familiar la persona amb ingressos propis que convisqui amb el sol·licitant quan no intervingui
relació de parentiu i no es pugui justificar un
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Per accedir a la beca, es mirarà la renda familiar de l’any passat. Els llindars van des
de:
8.422 euros/any per una persona | 38.321 euros/any per a una família de quatre persones |
53.665 euros/any si són vuit membres a la unitat familiar.
Llindars superiors no tindran dret a beca.
NO es concediran quan els costos siguin coberts suficientment per serveis o fons públics
En funció dels requisits econòmics, rebràs ajudes directes o subsidis.
AJUDES DIRECTES (incloent TDAH): Pots rebre una o diverses. Cadascuna correspon a un servei que
necessites per continuar els estudis, ej. Transport, residència, reeducació, material didàctic...
SUBSIDIS: encara que no es compleixin els requisits econòmics, tens dret a rebre un subsidi si ets
família nombrosa (subsidis per menjador, transport)

PATRIMONI FAMILIAR
-

Guanys patrimonials de la família superiors a 1.700 euros durant 2021, valors cadastrals de
propietats immobiliàries diferents a l’habitatge habitual superiors a 42.900 euros i ingressos
procedents d’activitats econòmiques o participació en entitats superiors a 155.500 euros
durant el 2021 no tindran dret a beca.
https://www.lavanguardia.com/vida/20220330/8164795/pedir-becas-educacion.html
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