Beques per a
Batxillerat
Curs 2020-2021

Beca del Ministerio de Educación de España (termini 09/08/2020 - 01/10/2020)
Són beques destinades a l’estudiantat de qualsevol curs de batxillerat, tant de primer
curs com de segon curs. Requisits generals per demanar la beca:
-

Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la UE.
No haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis dels quals
demanes la beca.

Els requisits per demanar la beca es divideixen en dos, els acadèmics i els econòmics.
Els requisits acadèmics són:
PRIMER CURS DE BATXILLERAT
- Tenir una nota mitja d’almenys 5 punts a 4t d’ESO.
- Matricular-te del curs complert. Es pot demanar la beca, limitada però, en el cas
que et matriculis en la meitat del curs.
- No repetir el curs actual.
SEGON CURS DE BATXILLERAT
- No repetir el curs actual.
- Matricular-te del curs complert. Es pot demanar la beca, limitada però, en el cas
que et matriculis en la meitat del curs.
- Haver aprovat totes les assignatura del curs anterior, tot i que es pot no aprovar
una. Si s’ha repetit curs, s’haurà d’aprovar totes.
Els requisits econòmics per demanar la beca són:
- Que el llindar de la teva unitat familiar sigui igual o inferior al 3, en cas que sigui
superior, no es concedirà la beca. Taula de llindars:

Membres de la familia

Llindar 1 (€/any)

Llindar 2 (€/any)

Llindar 3 (€/any)

1 persona

8422,00

13236,00

14112,00

2 persones

12632,00

22594,00

24089,00

3 persones

16843,00

30668,00

32697,00

4 persones

21054,00

36421,00

38831,00

5 persones

24423,00

40708,00

43402,00

6 persones

27791,00

43945,00

46853,00

7 persones

31160,00

47146,00

50627,00

8 persones

34529,00

50333,00

53665,00

Els ingressos que es tenen en compte per marcar el llindar són els de la unitat familiar
de l’any anterior.
Taules de gratificació econòmica segons el llindar:
LLINDAR 1
En funció de la renda → 1700€
Si es necessita canviar de residència → 1600€
Si s’ha obtingut notes excel·lents (un 8 o més) → 50-125€
Quantia variable → Calculada segons la renda familiar i la nota mitjana de l’any anterior.
LLINDAR 2
Beca bàsica → 300€
Si es necessita canviar de residència → 1600€
Si s’ha obtingut notes excel·lents (un 8 o més) → 50-125€
Quantia variable → Calculada segons la renda familiar i la nota mitjana de l’any anterior.
LLINDAR 3
Beca bàsica → 300€
Si s’ha obtingut notes excel·lents (un 8 o més) → 50-125€
La quantia variable es calcula una vegada s’ha repartit totes les beques de la quantia
fixa, els diners sobrants es reparteixen amb una fórmula matemàtica segons la ‘quantia
variable’.
Per últim, la beca és la suma de:
QUANTIA FIXA + QUANTIA VARIABLE = BECA.
Més
informació
i
la
tramitació
de
la
beca
al
web
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-debecas.html.

