
 

BEQUES D’ÈXIT PER ACABAR ELS ESTUDIS DE L’ESO A LES 
ESCOLES D’ADULTS 

1. Finalitat 

Mitjançant aquestes beques d’èxit es pretén incentivar el retorn al sistema 
educatiu d’aquelles persones joves desocupades que abandonaren de manera 
primerenca els estudis i que no disposen del títol d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO). Igualment, aquestes beques també tenen com a finalitat 
augmentar la probabilitat de finalització amb èxit dels estudis obligatoris 
alhora que se’n redueix l’abandonament per causes econòmiques.  

2. Requisits per tenir dret a la beca 

• Tenir més de 18 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar-la 
• Estar inscrit com a demandant d’ocupació sense feina en el SOIB 
• Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans 

de l’inici del curs. Per la qual cosa s’han de complir les circumstàncies 
següents: 

� No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors al moment de 
la inscripció 

� No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals 
en els darrers 90 dies 

� No haver rebut accions formatives de més de 40 hores mensuals 
en els darrers 30 dies 

• Haver acabat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement 
de segon, tercer o quart d’ESO cursat en qualcun dels centres 
d’educació per a persones adultes de les Illes Balears en les 
convocatòries d’octubre de 2016 a gener de 2017 o de febrer 2017 a 
maig 2017. 

3. Inscripció en el fitxer de Garantia Juvenil 

S’ha de demanant cita prèvia a la oficina del SOIB. Es pot fer telefonant al 
012 o mitjançant el web del SOIB www.soib.es. S’ha de demanar la cita  
d’«inscripció a Garantia Juvenil». 

 



4. Sol·licitud de la beca 

Les sol·licituds s’han de formalitzar en el model es troba al web del SOIB o 
que pot facilitar l’escola d’adults. S’han de presentar al registre de la oficina 
del SOIB entre la publicació de la convocatòria de les beques i els trenta 
dies posteriors a la finalització del període de matriculació. El període de 
matriculació és: 
 
Estudis del primer quadrimestre: 

• Del 5 al 13 de setembre: alumnes que el curs anterior ja eren alumnes 
d’un centre d’educació de persones adultes. 

• Del 14 al 27 de setembre: persones de nova incorporació. 
 

Estudis del segon quadrimestre: 
• Del 13 al 17 de febrer: matrícula als ensenyaments d’ESO del segon 

quadrimestre.  
 

Els alumnes que tinguin la intenció de matricular-se en el dos períodes 
hauran de presentar la sol·licitud de la beca d’èxit per al segon període 
durant el primer termini de sol·licituds. 

Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent: 

• Còpia de l’imprès de matriculació 
• Document D52, declaració responsable de veracitat de les dades 

bancàries aportades (es pot trobar al web del SOIB o a l’escola 
d’adults). IMPORTANT: s’ha de ser titular o cotitular del compte 
bancari on s’ingressarà la beca. 

5. Quantia de la beca, proposta i forma de pagament 

És de 568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en 
qualsevol dels dos cursos acadèmics. Si s’aproven els tres àmbits del curs la 
beca pot arribar als 1.704 euros. 

Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds després de cada 
període de matriculació i haver comprovat el compliment dels requisits de 
cada sol·licitant, el SOIB publicarà al web la llista de persones que tindran 
dret a la beca si aproven, com a mínim, un dels àmbits de coneixement. 

El pagament de la beca es farà mitjançant una transferència bancària en el 
compte corrent declarat al document D52. 

 


