INDICACIONS PER TRAMITAR LES SOL·LICITUDS DE LES AJUDES DEL MINISTERI
D’EDUCACIÓ I F.P. PER ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT
EDUCATIU 2020_2021

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD
A través de la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/be
cas-ayudas/para-estudiar.html
Entrar en els estudis que cursarà l’alumne (infantil, primària i secundària,
batxillerat...)
1. Clicar “Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo. Curso 2020-2021”.
2. Clicar “ Acceso al servicio on line”
A. Si l’alumne sol·licitant no està registrat: Registrar l’alumne
sol·licitant :
●

Clicar en “Si no está registrado, por favor R
 egístrese”

●

Aceptar

●

Emplenar el formulari.

●

Posteriorment, el Ministeri li enviarà un missatge al correu
electrònica p
 er activar el compte.

B. S
 i l’alumne sol·licitant està registrat: I ntroduir NIF/NIE i
contrasenya.
3. Clicar “ Acceder” i en la següent pàgina, “Acceso al trámite”
4. Llegir les instruccions i abaix de la pàgina, clicar a ‘’continuar’’

1

5. Sortiran els llinatges i el NIF de la persona registrada. S'ha d'indicar si és
de l’alumne o del pare, mare o tutor.
6. Clicar a les caselles de verificació que surten i clicar ‘’continuar’’.
7. Emplenar les 3 pàgines de la sol·licitud.
És obligatori emplenar els camps amb asterisc.
És convenient gravar després d’emplenar cada pàgina, o abans, es
desconnecta als 5 minuts (clicar a ‘’Guardar’’ i a ‘’Siguiente’’ per anar a la
pàgina següent).
Al finalitzar el procès d’ introduir dades acceptam i el programa ens porta
a una pàgina on figura el nom i el número de la sol·licitud. Clicar a la icona
de la ‘’V’’ en fons verd. Ens demanarà que confirmem la sol·licitud.
‘’Confirmar’’.
Ens portarà un altre cop a l'anterior pàgina. Clicar damunt la icona de la
fletxa per avall. S'obrirà un pdf de la beca per imprimir-lo. S'ha
d'imprimir i dur-lo al centre on estudia l'alumne perquè empleni les fulles
corresponents.
Una vegada tramitada la sol·licitud, rebrem un correu de confirmació del
Ministeri d’Educació (eadministracion@educacion.es).
Per
més
informació
podeu
consultar
la
pàgina
següent:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solal
icitud_beca_nee/#
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