
INFORMACIÓ SOBRE BEQUES DEL MINISTERI
REQUISITS DE CARÁCTER ACADÉMIC PER ENSENYAMENTS ARTISTICS

SUPERIORS-LOE

A. NOMBRE DE CRÈDITS DE MATRÍCULA   

1. Per a obtindre la beca els sol·licitants hauran d'estar matriculats d'un mínim de  60 ECTS.

2. No obstant això, podran obtindre també beca els estudiants que es matriculen de 30 i 59 *ETCS en un
curs acadèmic. (Matrícula parcial i ampliació de matrícula) 

El  mínim  exigible  per  a  sol·licitar  beca  serà  sempre  de  30  *ECTS,  en  la  matriculació  a  l'inici  del  curs.
Els qui opten per aquesta mena de matrícules podran obtindre únicament els components de: beca bàsica i quantia
variable  mínima.
Per a obtindre la beca en el següent curs hauran d'aprovar el 100% dels *ECTS en què hagueren estat matriculats. Amb
el 90% com a mínim, obtindran només la beca de matrícula. 

3.  El número mínim de *ECTS fixat en els paràgrafs anteriors en què l'alumne ha de quedar matriculat en el curs per
al qual sol·licita la beca no serà exigible, per una sola vegada, en el cas dels alumnes als quals, per a finalitzar els seus
estudis, els reste un número de *ECTS inferior a aquest número mínim, sempre que no haja gaudit de la condició de
becari durant més anys dels permesos (veure apartat C). 

B.  ENSENYAMENTS SUPERATS EN EL CURS ANTERIOR 

Amb excepció dels qui  es matriculen per  primera vegada, els sol·licitants  hauran d'haver  superat  el  100% dels
*ECTS en els quals s'haguera matriculat en el curs anterior o alternativament el 90% de *ECTS superats i 6,5 punts de
nota mitjana. S'obtindrà únicament la beca de matrícula amb el 90% de *ECTS superats sense requisit de nota mitjana. 

C. DURACIÓ DE LA CONDICIÓ DE BECARI 

1. Es podrà gaudir de beca durant un any més dels establits en el pla d'estudis. (Total 5 anys) 

2. Els que opten per matrícula parcial durant tots els seus estudis podran gaudir de la condició de becari durant un
any més del que s'estableix en el paràgraf anterior. (Total 6 anys) en l'últim dels quals obtindran únicament la beca de
matrícula. 

D.  ALUMNOS 1º CURSO

    Per a l'obtenció de la Beca serà requisit haver obtingut com a mínim 6,5 punts en les Proves d'Accés. S'obtindrà
únicament la beca de matrícula amb 5,5 punts com a mínim. 

E. CASOS QUE SUPOSEN EL REINTEGRAMENT DE LA QUANTIA DE LA BECA 

1. Haver causat baixa. 
2. No haver superat el 50% dels *ECTS en els quals s'ha matriculat. 
3. No haver assistit al 80% o més de les hores lectives. 


