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Primària i
Secundària

1



Ajuts individuals de menjador escolar per
necessitats socioeconòmiques i geogràfiques

Descripció
Centres educatius de la comarca de

l’Alt Camp

Els gestiona el CCAC

Estudis
Primària i Secundària

Termini
Juny

Termini ordinari: 21/06/2019

Termini extraordinari: 30 dies

naturals posteriors a la data de

matriculació

Tramitació
http://bit.ly/2LAaSnx

http://bit.ly/325WZmV
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Beques i ajuts per a alumnes amb necessitat
específica de suport educatiu

Descripció
Ajuts individualitzats convocats pel

Ministeri d'Educació i Formació

Professional per a alumnes amb

necessitat específica de suport

educatiu

Estudis
Primària i Secundària

Termini
Mitjans agost a final de setembre

Tramitació
http://bit.ly/323niKC
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Atenció educativa domiciliària per 

malaltia prolongada

Descripció
Els alumnes que cursen

ensenyaments obligatoris en centres

sostinguts amb fons públics i

pateixen una malaltia prolongada

que els impedeix d'assistir a les

classes poden rebre atenció

educativa al domicili familiar o al

centre hospitalari

Estudis
Primària i Secundària

Termini
En qualsevol moment del curs

Tramitació
http://bit.ly/2LxWgoY
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Postobligatoris i
universitaris
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Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT

Descripció
S’adreça a estudiants que es matriculin

d’un ensenyament que condueixi a

l’obtenció d’un títol universitari oficial

de grau i de màster universitari d’un

centre propi d’una universitat pública

de Catalunya. Des del curs acadèmic

2018-2019 s’ha implementat un únic

formulari per a sol·licitar l’Acreditació

de caràcter econòmic (MATRC), per

matricular-se com a becari/ària

condicional, i l’Acreditació del tram de

renda familiar i la beca Equitat

(EQUITAT)

Estudis
Universitaris

Termini
Principi juliol a final d'octubre

Tramitació
http://bit.ly/2LxzVry
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Programa FINAN (Préstec AGAUR)

Descripció
Programa de préstecs per al

finançament de la matrícula dels

estudis universitaris. Poden sol·licitar

aquest préstec els estudiants que

s'hagin de matricular en un curs de

primer i segon cicle, grau, màster,

postgrau o doctorat de qualsevol

centre del sistema universitari català

que estigui adherit al Conveni

Estudis
Universitaris

Termini
A la formalització de la matrícula cal

seleccionar opció de pagament

FINAN

Tramitació
http://bit.ly/2LxSJab
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Beca General MEFP

Descripció
Destinades a alumnes de Batxillerat,

Formació Professional de Grau Mitjà,

Superior i Bàsica, Ensenyaments

artístics, esportius, estudis religiosos

i militars superiors, idiomes en

escoles oficials d’idiomes i

ensenyaments universitaris que

compleixin els requisits econòmics i

acadèmics

Estudis
Postobligatoris

Universitaris

Termini
Mitjans d’agost a mitjans d’octubre

Tramitació
http://bit.ly/30b8oQz
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Beca Càritas - Fundació Ciutat de Valls

Descripció
Ajudes per a estudis postobligatoris

d'estudiants de la ciutat. Per a

persones joves empadronades a

Valls i nascuts a partir de l'1 de

gener de 1994, que el curs 2019/20

es matriculin en estudis de

batxillerat o formació professional

(cicles formatius de grau mitjà, cicles

formatius de grau superior) o PFI

Estudis
Postobligatoris

Termini
Del 15 al 26 de juliol

Tramitació
http://bit.ly/2RSzJnL
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ACA (Ajuts a estudiants universitaris
de centres adscrits)

Descripció
Compensació parcial a l'estudiant

dels costos de la matrícula

universitària d'estudis oficials en un

dels centres adscrits

Estudis
Universitaris en centres adscrits

Termini
Del 24 de maig al 25 de juny del

2019

Tramitació
http://bit.ly/2LxTboT
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Ajuts per al finançament de l'estada
a la Universitat Catalana d'Estiu

Descripció
Ajuts per al finançament del 75% de

l’import de la matrícula i del 75% de

les despeses de l’estada, a

estudiants del sistema universitari

català, d’edats compreses entre 18 i

30 anys, que es matriculin per a tota

l’edició a la Universitat Catalana

d’Estiu 2019

Estudis
Universitaris

Termini
Mitjans de juny a final de juliol

Tramitació
http://bit.ly/2Xt2gqk
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Beques i ajuts per a alumnes amb necessitat
específica de suport educatiu

Descripció
Ajudes i subsidis per l’alumnat amb

necessitat específica de suport

educatiu derivada de diversitat

funcional o trastorn greu de

conducta

Ajudes per a programes

complementaris a alumnes amb

necessitat específica de suport

educatiu associada a altes

capacitats

Estudis
Postobligatoris (Bat)

Termini
Mitjans d’agost a final de setembre

Tramitació
http://bit.ly/2xus1Xu
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Idiomes
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Ajuts per a fer cursos de terceres llengües del sistema
educatiu català i haver assolit els nivells A2, B1 o els
subnivells B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de
referència per a les llengües (LINB2-B 2018)

Descripció
Per a sufragar les despeses de la

matrícula de cursos de terceres

llengües del sistema educatiu català,

un cop obtingut el nivell A2, B1 o

subnivells B2.1 o B2.1 del MECR,

durant el curs 2018-2019, certificats

per les universitats catalanes, les

escoles oficials

Estudis
Tercera llengua

Termini
Mitjans d’abril a final de setembre

Tramitació
http://bit.ly/2KVdOvv
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Ajuts per a fer cursos de terceres llengües per assolir
els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR
i tenen concedida una beca Equitat tram 1 o una beca
de la convocatòria general del MECD el curs acadèmic

2018-2019 (LINB2-C 2018)

Descripció
Estudiants que hagin començat per

primera vegada, a partir del curs

2014-2015, estudis de grau en una

universitat catalana o haver

començat estudis de grau en una

universitat de fora de Catalunya i,

posteriorment, haver obtingut un

trasllat de l’expedient a una

universitat catalana i haver

prosseguit els estudis de grau en

aquesta universitat

Estudis
Tercera llengua amb beques Equitat

i/o General MECF curs anterior

Termini
Mitjans d’abril a final de setembre

Tramitació
http://bit.ly/2KWlWfg
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Ajuts per a la prova CLUC, per a proves pròpies
d'idiomes de les universitats catalanes o per a

l’obtenció de certificats de les EOI durant el curs 2018-

2019 i per a l’obtenció del nivell B2 (LINB2-A 2018)

Descripció
Concessió ajuts per sufragar les despeses

de la matrícula per a la prova d’acreditació

als estudiants que hagin començat, per

primera vegada estudis universitaris de

grau, a partir del curs 2014-2015, i que

hagin fet la prova comuna de llengües que

duen a terme les universitats catalanes

(CLUC), les proves pròpies d’idiomes de

les universitats catalanes que avaluïn les

quatre destreses (comprensió i expressió

orals i comprensió i expressió escrites) o

les proves per a l’obtenció dels certificats

de les escoles oficials d’idiomes de

Catalunya

Estudis
Prova CLUC (certificació d’idiomes a

les universitats)

Obtenció de certificats de les EOI.

Obtenció nivell B2

Termini
Mitjans d’abril a final de setembre

Tramitació
http://bit.ly/2XpE8Vq
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Programa d'immersió lingüística en 

colònies de vacances

Descripció
Assistència a colònies en les que es

treballi prioritàriament aspectes

orals en l’aprenentatge de la llengua

anglesa, en instal·lacions situades

en diferents punts de la geografia

espanyola en territori peninsular

Estudis
1er ESO

2on ESO

Termini
Final d’abril a principi de maig

Tramitació
1er ESO http://bit.ly/2Xkn91C 

2on ESO http://bit.ly/305EoWr
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Ajuts per a un curs intensiu 

d'immersió lingüística en anglès

Descripció
Ajut per a assistir a cursos

organitzats per empreses

contractades pel Ministeri. Els

beneficiaris han d’abonar una part

del cost

Estudis
Postobligatoris

Termini
Principi març a mitjans d’abril

Tramitació
http://bit.ly/2LsNEzU
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Mobilitat
internacional
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-Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb
reconeixement acadèmic.

-Ajuts a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del Programa de
millora i innovació en la formació de mestres de les universitats

catalanes.
(MOBINT - MIF 2018)

Descripció
Ajuts a l'estudiantat de les

universitats catalanes que hagin

estat seleccionats o seleccionades

per a una estada acadèmica de

mobilitat, per tal de contribuir al

finançament de les despeses que

comporta la realització d’estudis en

altres països

Estudis
Universitaris a l’estranger

Termini
Principi d’octubre a principi de

novembre

Tramitació
http://bit.ly/2XR7JGQ

20



-Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb
reconeixement acadèmic.

-Ajuts a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del Programa de
millora i innovació en la formació de mestres de les universitats

catalanes.
(MOBINT - MIF 2018)

Descripció
Ajuts a l'estudiantat de les

universitats catalanes que hagin

estat seleccionats o seleccionades

per a una estada acadèmica de

mobilitat, per tal de contribuir al

finançament de les despeses que

comporta la realització d’estudis en

altres països

Estudis
Universitaris a l’estranger

Termini
Principi d’octubre a principi de

novembre

Tramitació
http://bit.ly/2XR7JGQ
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ERASMUS

Descripció
Mobilitat d’estudiants d’institucions

d’educació superior

Estudis
Universitaris a l’estranger

Termini
Final d’abril a final de maig

Tramitació
http://bit.ly/2NubRIQ
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ERASMUS+

Descripció
Mobilitat d’estudiants d’institucions

d’educació superior

Estudis
Postobligatoris

Estudis universitaris

Doctorats

Termini
Final d’abril a final de maig

Tramitació
http://bit.ly/2NubRIQ
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Ajudes per a la realització d'estudis de màster 

a unviersitats dels EUA

Descripció
Concessió d'ajudes per a la

realització d'estudis de Màster en

universitats i institucions d'educació

superior acreditades per impartir

aquests estudis als Estats Units

Estudis
Màster

Termini
Mitjans de gener a mitjans de febrer

Tramitació
http://bit.ly/302uLaW
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Ajudes a la mobilitat per a estances breus 

i trasllats temporals

Descripció
Els ajuts per a estades breus i

trasllats temporals tenen per objecte

reforçar la internacionalització de la

formació científica i capacitat

tècnica, mitjançant la seva

incorporació a un centre o grup de

recerca rellevant en l'àmbit

internacional i vinculat al camp

científic, tècnic o artístic

corresponent al contingut de la tesi

doctoral per a la qual es va concedir

l'ajut

Estudis
Doctorat

Termini
Finals d’octubre a mitjans de

novembre

Tramitació
http://bit.ly/2LziLd0
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Programa Balsells - Generalitat

Descripció
Adreçades a complementar els ajuts

d'altres intitucions que fomenten

l'ampliació d'estudis en universitats

estrangeres. Les beques estan

adreçades a estudiants universitaris

residents a l'Alt Camp que estan

estudiant en qualsevol universitat

Estudis
Universitaris

Termini
Final octubre

Tramitació
http://bit.ly/2KS59KB

http://bit.ly/2YvjEqH
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Investigació 

i recerca
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Beca de col·laboració (MEFP)

Descripció
Beques de col·laboració destinades

a estudiants universitaris per a

realitzar tasques d'investigació en

departaments universitaris

Estudis
Universitaris

Termini
Principi juliol a mitjans de setembre

Tramitació
http://bit.ly/2Xjwebk
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Beques de col·laboració al 
Consell Català de Formació Professional

Descripció
Beques de col·laboració en l'àmbit

de les actuacions del Consell Català

de Formació Professional; les

persones seleccionades podran

aprofundir la seva formació

teoricopràctica en el coneixement i

domini de les metodologies, eines,

instruments i tècniques sobre

política comparada, gestió del canvi

i recerca d'informació

Estudis
Universitaris

Termini
De principi a final de maig

Tramitació
http://bit.ly/2XjVCgT
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Beques de col·laboració del Consell Superior
d'Avaluació del Sistema Educatiu

Descripció
Concessió de tres beques de

col·laboració en l'àmbit de les

actuacions del Consell Superior

d'Avaluació del Sistema Educatiu;

l'objecte de la col·laboració és la

realització d'estudis i treballs per

desenvolupar tasques relacionades

amb les matèries d'avaluació de

l'educació i amb els àmbits

funcionals del Consell

Estudis
Universitaris

Termini
Mitjans de maig a mitjans de juny

Tramitació
http://bit.ly/2KYJKzg
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Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit
científic del jovent (PRJ 2019)

Descripció
78 premis a treballs de recerca i 11

premis a centres d'Educació

Secundària de Catalunya

Estudis
14 i 23 anys d’edat que hagin cursat

de 3r i 4rt d’ESO, batxillerat o cicles

formatius de grau mitjà o superior

durant el curs 2018-2019 i que

hagin realitzat el treball de recerca

durant aquest curs.

Termini
Mitjans de juny a principis d’octubre

Tramitació
http://bit.ly/2xsUWLE
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Premi Joventut

Descripció
Premi d’una tesi doctoral o treball de

final de carrera o màster centrat en

la realitat juvenil de Catalunya,

preferentment sobre joves de 16 a

29 anys

Estudis
Universitaris

(Investigació joventut)

Termini
Mitjans de juliol a mitjans de

setembre

Tramitació
http://bit.ly/2J74nXR
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Doctorats 
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Ajudes per a la formació de professorat
universitari (FPU)

Descripció
Concessió d'Ajudes per a contractes

predoctorals per a la realització de

tesis doctorals, en Universitats

Espanyoles

Estudis
Docorat

Termini
Principi a final d’octubre

Tramitació
http://bit.ly/323J9BP
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Ajuts a Doctorats industrials DI-2019

Descripció
Ajuts a empreses i centres de

recerca per al desenvolupament de

projectes de doctorat industrial

Estudis
Docorat

Termini
3 terminis: de març a desembre

Tramitació
http://bit.ly/2KVp6jr
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IUE - Salvador de Madariaga
Institut Universitari Europeu de Florencia

Descripció
Ajudes per a la formació predoctoral

al IUE (Institut Universitari Europeu

de Florència) emmarcades dins del

Subprograma de Formació del

Programa de Promoció del talent i la

seva ocupabilitat del Pla Estatal

d'Investigació Científica i Tècnica i

d'Innovació

Estudis
Universitari o preuniversitari

Termini
Principi a final de gener

Tramitació
http://bit.ly/327vk56
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Beques i ajuts 

de les pròpies 

universitats
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Universitats presencials i no presencials

Abat Oliva CEU
http://bit.ly/2YxR73O

UdL
http://bit.ly/2LwnbS1

UPC
http://bit.ly/325h8cO

UPF
http://bit.ly/2KWSTZc

URV
http://bit.ly/2J77NK3

UB
http://bit.ly/2XpcMtO

UVIC
http://bit.ly/2JonSKk

UOC
http://bit.ly/2Xlj4KO



Oficina Jove de l'Alt Camp
Consell Comarcal de l'Alt Camp

C/Mossèn Martí, 3. Valls

joventut@altcamp.cat 977608560


