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Para a súa información comunicámoslles que: 

O sábado 10 de marzo publicouse no BOE a nova convocatoria de bolsas de carácter xeral 

para o curso 2022/2023. 

Modifícanse os prazos e o procedemento de xestión das solicitudes. 

O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de marzo ao 12 de maio, inclusive. 

A presentación realízase a través da sede electrónica do Ministerio de Educación. 

- Nunha 1ª Fase preténdese realizar as comprobacións económicas. As unidades de 

tramitación de bolsas revisarán os datos persoais e familiares necesarios para 

a comprobación da renda e patrimonio familiar e enviarán as solicitudes á 

Axencia Tributaria para o seu cálculo. 

- Nunha 2ª fase informarase os solicitantes do resultado das comprobacións 

económicas anteriores, dándolles un prazo para formular alegacións se procede. 

Doutra banda, informarase tamén do procedemento e prazo para que poidan modificar 

a súa solicitude inicial, no relativo aos datos académicos. 

 

Máis información na seguinte ligazón: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 

 

A convocatoria de axudas para alumnos con necesidades específicas de apoio 

educativo publicarase despois da convocatoria xeral, a partir do mes de maio. 
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Os alumnos/as que poden solicitar as devanditas bolsas son:a) Primeiro e segundo cursos de bacharelato.b) Formación profesional de grao medio e supeiror, incluidos estudios de fp realizados en centros militaresc) Ensinanzas artísticas profesionais.d) Ensinanzas deportivase) Ensinanzas artísticas superioresf) Estudos relixiosos superioresg) Estudos de idiomas realizados en escolas oficiales de titularidade das administracións educativas, incluida a modalidade a distancia.h) Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso a formación profesional e cursos de formación específicos para o accesos aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de fpi) Ciclos formativos de grao básico
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