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1. Beca General MEFP 2019-20

MEFP
Ministeri d’Educació i Formació Professional

MEFP
Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/inicio.html


  

2. Què necessites abans de 
començar a tramitar la beca?

● Disposar de tots els DNI/NIE de tots els membres que conviuen en la mateixa llar o que formen una unitat familiar 
(pares/mares separats/des amb custòdia compartida

● Disposar de tots els documents de tots els membres que conviuen junts que acreditin: discapacitat, família nombrosa i/o 
família monoparental.

● Una adreça de correu electrònic activa.
● Una contrasenya segura i fàcil de recordar.
● Un número de telèfon mòbil (I dur-lo a sobre al moment de tramitar la beca).
● Conèixer si els membres de la família que conviuen junts treballen i quina ocupació tenen.
● Conèxier si els membres de la família que conviuen junts són autònoms o ho han estat durant l’any anterior. Conèixer els 

ingressos rebuts de l’activitat autònoma.
● Conèixer si els membres de la família que conviuen junts han obtigut ingressos de l’estranger, el País Vasc o Navarra. 
● Conèixer la situació legal dels pares/mares (solters/casats/separats/divorciats…)
● Si durant el curs l’estudiant residirà en un domicili no habitual per motius d’estudis ha de disposar del contracte de 

lloguer i els DNI/NIE de totes les persones que conviuran amb l’estudiant.
● En el cas que l’estudiant cursi un ERASMUS a l’estranger o algun altre programa d’estudis a l’estranger, s’haurà 

d’especificar en el formulari de la beca.



  

 3. Per a quins estudis és la beca general d’estudis 
postobligatoris no universitaris?

● Primers i segons cursos de batxillerat.
● Formació professional de grau mitjà i de grau superior.
● Ensenyaments artístics professionals.
● Ensenyaments esportius.
● Ensenyaments artístics superiors.
● Estudis religiosos superiors.
● Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància).
● Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i 

cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits 
en centres públics i en centres privats.

● Formació professional bàsica (PFI)



  

4. Informació específica

● Tipus de beca i quantia
● Requsits
● Termini: 1 d’agost -1 d’octubre 2019
● Preguntes freqüents
● Vídeos d’ajuda per tramitar la beca

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios/tipos-cuantia.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios/requisitos.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios/preguntas-frecuentes.html
https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios/videos-ayuda.html


  

5. Accedir a la beca des del web

Enllaç beca d’estudis postobligatoris no universitaris

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-no-universitarios.html


  

6. Dues opcions per accedir com a usuari



  

Opció 1: CL@VE PIN
Cal anar prèviament a la Seguretat Social per obtenir un codi al mòbil i 
poder establir posteriorment una contrassenya. 

● Cl@ve PIN pot ser amb  APP o Cl@ve Permanente

Aquesta contrassenya és la que et permetrà accedir a la beca des de les 
l’opció clave. 

Plaça Torrent del Titit

43800 Valls

977 60 00 80

(De dilluns a divendres de 9 a 14h.)

Descarregar
APP

Usuari i contrassenya 
Cl@ve

mailto:Cl@ve
mailto:Cl@ve


  

Opció 2: Usuari contrasenya al 
web (beques) del MEFP

● Si no us heu registrat mai, heu de registrar-vos entrant les dades 
personals, correu electrònic i establint una contrasenya.

● Si ja esteu registrats/des entreu amb el DNI/NIE (amb lletra) i la 
vostra contrasenya. 

● En el cas que hagueu oblidat la vostra contrasenya, podeu 
recuperar-la, sempre i quan tingueu accés al correu electrònic 
amb què us vau registrar per primera vegada. Si no podeu 
recuperar-la, podeu anar a la Seguretat Social a generar una 
CL@VE PIN.



  

7. Coses importants a tenir en compte 
durant la tramitació de la beca

● Cada 5 minuts cal anar desant l’esborrany per tal que no es caduqui la sessió.

● Si disposes de NIE cal marcar l’opció no comunitari i seguideament picar el número de suport.

● Entrar a cada familiar, desar-los un per un i revisar al final que hi siguin tots.  

● El desplegable de cerca del nom de l’institut o universitat: s’han de fer les cerques de diferents maneres provant diferents 
combinacions dels noms “Jaume Huguet”, “Huguet” “Institut Jaume Huguet”, i de vegades aquests no es corresponen amb 
la localitat. Per exemple: Institut Pere Martell (Tarragona) figura a la localitat de Salou.

● Si les dades que figuren al DNI generen error, cal anar a la Policia Nacional a resoldre-ho.

● Abans d’enviar la beca, cal revisar tot l’esborrany. Un cop accetpat l’esborrany la beca ja està enviada i no es pot modificar.



  

8. Un cop presentada la beca
● Descarregar i desar el justificant de presentació de la beca (pdf). En aquest hi apareix el número de sol·licitud 

que permetrà fer-ne el seguiment (localitzador).

● Enllaç per a la consulta de l’estat de la beca

● Molt important: revisar periòdicament el correu electrònic (també la carpeta d’spam). És on informen sobre l’estat 
del tràmit de la beca.

● Resolucions de les beques (aproximadament abril-juny)

● Beca concedida:  cal esperar l’ingrés (juny-juliol)

● Beca denegada: prèviament es poden consultar els requisits de la beca. En tot cas, cal dirigir-se directament als 
Serveis Territorials d’Educació a Tarragona per presentar al·legacions: c/ St. Francesc,7  Tarragona / 977251440

https://boga.agaur.gencat.cat/agaur_boga/AppJava/FlowControl?tipusUsuari=consulta&emp=ensenyament


  

9. Preguntes freqüents 
sobre la tramitació de la beca

● Apartat Preguntes freqüents sobre la tramitació de la beca MEC
FP

● Més preguntes freqüents

● Adreçes de les unitats de beques per portar informació personal
ment.

● Canals d’atenció del MECFP

– Telèfon 910 837 937

– Consulta electrònica

http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/preguntas-frecuentes.html
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/becas-generales/2019-2020/estudios-universitarios/preguntas-frecuentes.html
https://www.becasalestudio.com/guia-becas-mec-clases-cuantias
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:18bc5f08-34e3-4814-8366-e5c9aa097848/direcc-univ-web.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:18bc5f08-34e3-4814-8366-e5c9aa097848/direcc-univ-web.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/varios/informacion-y-consultas-electronicas.html


  

10. Altres ajuts 

Ajuts per a estudis postobligatoris 
no universitaris 
(Ajuntament de Valls)

Només per a persones empadronades a Valls

Enllaç amb més informació

Termini:
Del 16 al 27 de setembre de 2019

http://www.vallsjove.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=418&Itemid=37&fbclid=IwAR0KYWCJHNH134nJboy2mw2RTdHvsO49_MhPEwUTc1fQr6GgL6guSbWQPYA


  

11. Punt TIC

El Consell Comarcal de l’Alt Camp disposa d’un PUNT TIC (dos 
ordinadors amb internet ubicats a recepció), del qual en podeu 
fer ús per a la tramitació de la beca o altres de forma gratuïta 

Horari

Matins: de dilluns a divendres de les 8.30h a 14.30h

Tarda: dimecres de 16.30h a 18.30h

Cal demanar l’accés a la persona de recepció
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