
 
 

         Barcelona, 01/09/2020 

BEQUES ESTUDIS POST-OBLIGATORIS 

 

Ha estat publicada, al BOE, la convocatòria de les beques del MEC d’ensenyaments 

post-obligatoris no universitaris, pel curs 2020--21.  

 

Per poder-les sol·licitar és necessari complir uns requisits generals, acadèmics i 

econòmics: 

 

1. Requisits generals 

 Requisits establerts en l'article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, 

pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.  

 Als efectes del que disposa aquest apartat, tenen la consideració de «familiars» el 

cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec i els 

descendents directes a càrrec menors de 25 anys. 

 

2.  Requisits acadèmics 

Els sol·licitants han d'estar matriculats en curs 2020-2021 en algun dels ensenyaments 

següents i haver obtingut les qualificacions indicades: 

 Primer i segon cursos de Batxillerat. 

 Formació Professional de grau mitjà i superior. 

 Resta d’ensenyament post-obligatoris i superiors no universitaris del sistema 

educatiu espanyol i amb validesa a tot el territori nacional. 

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs. 

 

3. Requisits econòmics 

Segons els ingressos de la unitat familiar durant l'exercici fiscal de l'any 2019, 

s'estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca 

s'estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar: 

 

                                           Llindar 1           Llindar 2          Llindar 3 

Famílies d'1 membre:          8.422,00 €       13.236,00 €     14.112,00 € 

Famílies de 2 membres:    12.632,00 €       22.594,00 €     24.089,00 € 

Famílies de 3 membres:    16.843,00 €       30.668,00 €     32.697,00 € 

Famílies de 4 membres:    21.054,00 €       36.421,00 €     38.831,00 € 

Famílies de 5 membres:    24.423,00 €       40.708,00 €     43.402,00 € 

Famílies de 6 membres:    27.791,00 €       43.945,00 €     46.853,00 € 

Famílies de 7 membres:    31.160,00 €       47.146,00 €     50.267,00 € 

Famílies de 8 membres:    34.529,00 €       50.333,00 €     53.665,00 € 

 

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 generales 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios” es 

redirigeix a la página web i anar a “FP, Bachillerato y otros”, i a “SOLICITA TU BECA”. A 

la següent pantalla, anar a ENTRA A LA SEDE ELECTRÓNICA i clicar “SEDE 

ELECTRÓNICA”.  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 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/17/pdfs/A03496-03507.pdf
https://sede.educacion.gob.es/


 
 

sol·licitud telemàticament.   

 

 

Si us plau, realitzeu la sol·licitud abans del dia 1/10/2020.  

 

Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb Lídia al correu 

l.egea@sagratcorsarria.com. 

 

 

Sagrat Cor Sarrià  
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