Existeixen diversos tipus de beques i ajuts que tenen per objectiu facilitar l’accés a l’educació de les persones
que no disposen de suficients recursos econòmics.
Estudis per als quals es poden sol•licitar:
Es poden sol•licitar beques i ajuts per a fer qualsevol dels estudis següents: batxillerat, formació professional de
grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments
esportius, estudis religiosos, estudis d’idiomes cursats en escoles oficials de titularitat de les administracions
educatives, estudis militars, estudis universitaris, cursos de preparació per accedir a la universitat per a més
grans de 25 anys impartits per universitats no presencials, cursos d’adaptació per a titulats de primer cicle que
vulguin continuar estudis oficials de llicenciatura i màsters oficials.
Tipus de beques i ajuts:
Les beques o els ajuts poden ser per al desplaçament i transport urbà, per a la residència, per als llibres i
material escolar, per a la matrícula, per a l’escolarització per raó del règim financer del centre educatiu, per al
projecte de fi de carrera, ajuts compensatoris, i també per a la mobilitat d’alumnes universitaris i alumnes
d’altres estudis superiors que cursin estudis a Catalunya i tinguin el domicili familiar en una altre comunitat
autònoma.
A continuació trobareu enllaços amb la informació actualitzada que serà d’utilitat a l’hora de buscar beques i
ajudes per als estudis:
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Oficines d'Escolarització
Orientació Acadèmica per a Joves
Serveis Locals d'orientació Laboral
Links JovesCategoria de Links Joves: Beques i ajuts per a l´estudi

Mapa Jove
Secció "Serveis Locals d'orientació Laboral " del Mapa Jove [1]
Secció "Orientació Acadèmica per a Joves" del Mapa Jove [2]
Secció "Oficines d'Escolarització" del Mapa Jove [3]

Enllaços
Secció "Beques i ajuts per a l´estudi" de Links Joves [4]
Etiquetes: ajuts [5], beques [6]

Data del document: 17.05.2013

Links:
[1] http://barcelonesjove.net/mapajove/2753/Serveis Locals d'orientació Laboral
[2] http://barcelonesjove.net/mapajove/2749/Orientació Acadèmica per a Joves
[3] http://barcelonesjove.net/mapajove/2748/Oficines d'Escolarització
[4] http://barcelonesjove.net/links/2170/Beques i ajuts per a l´estudi
[5] http://barcelonesjove.net/tags/ajuts
[6] http://barcelonesjove.net/tags/beques
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