
 
 
         Barcelona, 03/09/2019 
BEQUES DEL MEC!!!! 
 
Ha estat publicada al BOE, la convocatòria de les beques del MEC de transport i 
menjador, pel curs 2019-20.  
 
Per poder-les sol·licitar és necessari: 
1. Tenir acreditada la necessitat específica de reforç educatiu per alguna de les 
següents vies: 

- Certificat d’un equip de valoració i orientació d’un centre base de l’institut de 
Majors i Serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma. 
- Certificat de discapacitat. 
- Certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del 
departament d’orientació dependents de l’administració educativa 
corresponent. 

 
2. Tenir 2 anys abans del 31 de desembre de 2018.  
 
Per al proper curs hi ha establerta una limitació de renda per càpita per concedir 
aquesta beca, però en cas de família nombrosa no es contempla: 
Famílies de 1 membre:     11.937,00 € Famílies de 5 membres: 34.370,00 € 
Famílies de 2 membres:   19.444,00 € Famílies de 6 membres: 38.313,00 € 
Famílies de 3 membres:   25.534,00 € Famílies de 7 membres: 42.041,00 € 
Famílies de 4 membres:   30.287,00 €  Famílies de 8 membres: 45.744,00 € 
A partir del 8è membre s’afegiran 3.672,00 € per cada membre computable. 
 
A dia d’avui, aquesta sol·licitud només la podeu omplir o imprimir directament des 
d’Internet. Podeu accedir anant-hi a: https://sede.educacion.gob.es, anar a l’apartat 
“Campañas”, “Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 2019-2020” es redirigeix a la página web i anar a *Acceso al servicio on 
line.  Per poder-la omplir us haureu de registrar i rebreu un correu electrònic amb 
l’activació.  
 
La documentació que caldrà adjuntar serà requerida per l’aplicació en omplir la 
sol·licitud telemàticament.   
 
A més s’haurà d’aportar documentació que acrediti circumstàncies que donen dret a 
deducció de la renda: família nombrosa, monoparental, ...: 
- Fotocòpia del llibre de família i del carnet de família nombrosa, en cas de ser-ho. 
- Si la família és monoparental, documentació que ho justifiqui, per exemple: certificat 
de convivència, llibre de família monoparental, resolució de separació, ..... 
 
 
Si us plau, envieu-nos la sol·licitud i la documentació abans del dia 19/09/2019, ja que 
el termini de presentació finalitza el dia 26/09/2019 i cal que l’escola tingui tota la 
documentació i la pugui comprovar.  
 
Sagrat Cor Sarrià  


