SIAJ Vilafranca del Penedès
Fitxes informatives
(E -15) BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS CURS 2018-2019
Setembre 2018
BEQUES DE CARÀCTER GENERAL PER A ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS I
SUPERIORS NO UNIVERSITARIS
Convoca: Ministeri d’Educació, però gestionades pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
Per als ensenyaments de:
- Batxillerat
- Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior
- Ensenyaments artístics professionals
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments artístics superiors
- Estudis d’idiomes en EOI (també modalitat a distància)
- Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius......
o Requisits acadèmics per a determinats nivells i cursos.
o Requisits econòmics: no es pot superar un determinat nivell de renda i patrimoni.
Dades fiscals de l’any 2017, 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:
3.771,00 €
13.236,00 €
14.112,00 €
Famílies de 2 membres:
7.278,00 €
22.594,00 € 24.089,00 €
Famílies de 3 membres: 10.606,00 €
30.668,00 € 32.697,00 €
Famílies de 4 membres: 13.909,00 €
36.421,00 € 38.831,00 €
Famílies de 5 membres: 17.206,00 €
40.708,00 € 43.402,00 €
Famílies de 6 membres: 20.430,00 €
43.945,00 € 46.853,00 €
Famílies de 7 membres: 23.580,00 €
47.146,00 € 50.267,00 €
Famílies de 8 membres: 26.660,00 €
50.333,00 € 53.665,00 €
Els sol·licitants amb ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:
- Quantia fixa associada a la renda (1.600 €)
- Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar
durant el curs.
- Quantia fixa lligada a la excel·lència (50 €-125 €)
- Quantia variable (es té en compte la nota mitja de l’expedient i la renda familiar).
Els sol·licitants amb ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:
- Beca bàsica (200,00 €)
- Quantia fixa associada a la residència (1.500 €), si han de residir fora del domicili familiar
durant el curs.
- Quantia fixa lligada a la excel·lència (50 €-125 €)
- Quantia variable (es té en compte la nota mitja de l’expedient i la renda familiar).
Els sol·licitants amb ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen
dret a la beca bàsica (200,00 €) i la quantia fixa lligada a la excel·lència (50 €-125 €).
Convocatòria: 17 d’agost 2018.
Termini: 1 d’octubre 2018.
http://ensenyament.gencat.cat (Apartat Beques de caràcter general)
http://joventut.vilafranca.cat
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