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CIRCULAR 1/2022 

BEQUES MEC DE CARÀCTER GENERAL 2022/2023 

ASSUMPTE: CANVIS IMPORTANTS EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES MEC DE 

CARÀCTER GENERAL PER AL CURS 2022/2023. REF. JSC/jps. 

Adjuntem un document informatiu amb les principals novetats d’aquesta convocatòria, perquè 

la comunitat educativa puga informar-se’n i tramitar les sol·licituds.  

Per favor, llegiu amb atenció i consulteu els documents i les pàgines enllaçats des d’aquest. 

La millor manera de poder informar eficaçment i resoldre els dubtes que l’alumnat i les seues 

famílies puguen plantejar-nos és, sens dubte, coneixent bé les característiques i el contingut 

d’aquesta convocatòria de beques. 

Hi ha dos aspectes sobre els quals volem fer especial èmfasi, són aquests: 

- Nou termini de presentació de sol·licituds: enguany el termini serà del 30 de març 

al 12 de maig de 2022, a les 24 h, hora peninsular. Amb posterioritat a aquest, no es 

podrà sol·licitar la beca. Atés el canvi que això suposa respecte d’anteriors convocatòries 

(en les quals les sol·licituds es feien a l’estiu), és molt important que posem atenció 

especialment a informar sobre aquest canvi a tot l’alumnat i les seues famílies. No han 

d’esperar als últims dies per a fer la sol·licitud. 

L’alumnat ha de sol·licitar la beca dins d’aquest termini, encara que no sàpia el que 

estudiarà, o fins i tot encara que no sàpia si estudiarà o no. El termini s’ha avançat perquè 

la persona que sol·licite la beca sàpia si compleix o no els requisits econòmics abans de 

veure què estudiarà 

- Contacte amb la Unitat de Beques de la Direcció Territorial: és molt important que 

informem a tota la comunitat educativa d’aquests dos aspectes: 

o el mitjà preferent per a contactar i informar-se’n ha de ser el correu electrònic 

becas_ali@gva.es 

o a partir del 30 de març, el telèfon serà atés en la mesura en què el procés 

d’enregistrament i tramitació de les beques ho permeta. Por això és molt 

important que només es contacte telefònicament amb la Unitat de Beques per 

als casos que s’indiquen en el punt 8 del document que us adjuntem.  

La Unitat de Beques d’aquesta direcció territorial està a la disposició de tota la comunitat 

educativa per a informar i resoldre tots els dubtes que siga necessari. 

Alacant, en la data de la signatura electrònica. 

El director territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant 
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