
Qui pot sol·licitar la beca? (art.1)

Aspectes que es valoren (art.2)

Alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de:

• Discapacitat (inclou TDAH)

• Trastorn greu de la conducta

• Trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a NEE

• Trastorn de l’espectre de l’autisme

• Alumnat  amb necessitats específiques de suport educatiu associat 

a altes capacitats. 

• Edat i tipus de centre

• Situació econòmica

• Necessitats de suport educatiu

Edat i tipus de centre

Suport educatiu RequiSíts

Alumnat amb 

discapacitat, trastorn 

greu de la conducta, 

trastorn greu de la 

comunicació o del 

llenguatge i trastorn 

de l'espectre de 

l’autisme

Tenir 2 anys o més a 31 de desembre de 2020.

Estar escolaritzat en un centre específic

d'educació especial o en un centre ordinari que

tinga unitats d'educació especial o que estiga

autoritzat per escolaritzar alumnes amb

necessitats educatives especials.

Alumnat amb altes 

capacitats
Tenir 6 anys o més a 31 de desembre de 2021.

Estar matriculat en algun dels ensenyaments

per als quals es pot demanar aquest ajut.

Situació econòmica



Necessitat de suport educatiu

Suport educatiu Documents 

Alumnat amb 

discapacitat

Certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Alumnat amb 

trastorn greu de 

conducta o trastorn 

greu de la 

comunicació o del 

llenguatge

Algun dels dos següents:

 Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base 

de l' Institut de Majors i de Serveis Socials o òrgan corresponent 

de la comunitat autònoma.

 Certificat de l'equip d'orientació educativa i psícopedagògica, 

de departament d'orientació del centre educatiu dependents de 

l'administració educativa corresponent. 

Alumnat amb 

trastorn de l'espectre 

de l’autisme

 Certificat mèdic dels serveis de salut sostinguts amb fons 

públics.

 Certificat de l‘equip d‘orientació educativa o departament 

d‘orientació educativa i professional dependents de l'administració 

educativa corresponent. 

Si se sol·licita ajuda 

per a la reeducació 

pedagògica i/o del 

llenguatge, aquests 

documents són 

preceptius i s'han 

d'ajustar al model 

oficial

 Informe de l‘equip d‘orientació educativa o departament 

d‘orientació educativa i professional dependents de l'administració 

educativa per a indicar quin tipus d’assistència necessita: durada, 

etc.

 Certificat de l'inspector de zona per acreditar la necessitat 

d’aquests tractaments perquè aquesta ajuda No l'ofereix el centre.

 Informe del centre de reeducació on es rebrà el suport sobre les 

característiques del tractament, la durada i el cost. Màxim 10 

mesos del curs escolar.

 Declaració responsable de la persona que impartirà la 

reeducació. Ha d'acreditar que té la formació requerida.

Alumnat amb altes

capacitats

S'ha d'ajustar al 

model que apareix a 

l'imprès de sol·licitud.

 Informe de l‘equip d‘orientació educativa o departament 

d‘orientació educativa i professional dependents de l'administració 

educativa amb indicació del tipus d’assistència que es necessita, la 

durada, etc.

 Informe de el centre que imparteix el programa que es durà a 

terme en què consten les característiques del tractament, la 

durada i el cost. Màxim 10 mesos del curs escolar.



Per a quins estudis es pot sol·licitar la beca? 

Estudis Discapac

itat 

TGC o de la

comunicació i del

llenguatge.

TEA Altes capacitats 

EI Sí Sí Sí No

EP Sí Sí Sí Sí

ESO Sí Sí Sí Sí

Batxillerat Sí Sí Sí Sí

Formació Professional de Grau Mitjà i de 

Grau Superior Sí Sí Sí Sí

Ensenyaments artístics professionals Sí Sí Sí Sí

Formació Professional de Bàsica
Sí Sí Sí No

Programes 

TVA
Sí Sí Sí No

Altres programes formatius 
Sí Sí Sí No

Per quins motius es pot sol·licitar la beca? 

Alumnat amb discapacitat, trastorn greu de la conducta o de la comunicació i del llenguatge o TEA.

En funció de requisits econòmics, pot rebre ajudes directes o subsidis.

AJUDES DIRECTES

• Ensenyament

• Transport interurbà

• Menjador escolar

• Residència escolar

• Transport cap de setmana

• Transport urbà

• Llibres i material didàctic

• Reeducació pedagògica

• Reeducació del llenguatge

SUBSIDI

• Menjador escolar, transport interurbà, transport urbà

•Alumnat amb altes capacitats 

L'ajuda de suport educatiu a alumnat amb altes capacitats és 

única i va dirigida a l’assistència a programes específics.



Consideracions importants 

Termini de presentació de la sol·licitud 

Del 2 d’agost al 30 de setembre. Ambdós inclosos. 

Les ajudes REEDUCACIÓ PEDAGÒGICA estan destinades al 

finançament d’una intervenció psicoeducativa i 

professional orientada a l’alumnat que mostra dificultats 

concretes d’aprenentatge vinculades a la presència 

d’algun trastorn específic. NO s’inclouen reforços escolars 

que tenen com a   objectiu la millora de qualificacions 

escolars. 

Les ajudes a la REEDUCACIÓ DEL LLENGUATGE estan 

destinades al finançament d’una intervenció professional 

dirigida a la millora i l’optimització d’algun o diversos 

components del llenguatge.

Convocatòria

Resolución de la Secretaria de Estado de Educación, por la 

que se convocan ayudas para alumnos con Necesidad 

Especifica de apoyo educativo para el curso escolar 2021-

2022.

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-

ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html 


