
BEQUES I AJUTS DEL SOIB PER ESPA I FP PRESENCIAL 

1. MAJORS DE 30 ANYS. 
➢ Finalitat: Incentivar el retorn al sistema educatiu de les persones en atur. 

➢ Requisits: 

Per alumnat d’ESPA 

• Estar matriculat en 2on, 3r o 4t d’ESPA a CEPA durant el període 2020-2021 (quadrimestres oct-feb i 

feb-jun). 

• Tenir més de 30 anys el dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives. 

• Estar inscrit com a demandant de feina al SOIB i estar en atur, al menys durant 4 mesos en els 

darrers 6 mesos anterior al dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives. 

• Haver finalitzat amb aprofitament al menys un dels àmbits de coneixement (científic-tecnològic, 

socials i/o comunicació). 

Per alumnat de FP 

• Estar matriculat a FP a un número de mòduls que sumats siguin com a mínim 750 hores lectives (es 

poden incloure les pràctiques formatives). 

• No haver estat matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020. 

o Aquesta condició no s’aplicarà a alumnes que el curs passat varen estar matriculats amb 

aprofitament el 1r curs de FP que varen sol·licitar una Beca d’èxit (de 18 a 29 anys). 

• Tenir més de 30 anys el dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives. 

• Estar inscrit com a demandant de feina al SOIB i estar en atur, al menys durant 4 mesos en els darrers 6 

mesos anterior al dia natural anterior a l’inici de les activitats lectives. 

• Aprofitament:  

o al 1r curs estan en condicions de promocionar al 2n curs. 

o Al 2n curs estan en condicions d’obtenir la titulació oficial. 

 

Aquesta beca no es pot sol·licitar si s’ha demanat la beca MEC (Ministeri d’Educació). 

➢ Sol·licitud: es pot descarregar a: 

o https://soib.es/ajuts-2020-2021-desocupats-majors-de-30-anys-espa/  per ESPA. 

 

o https://soib.es/ajuts-2020-2021-desocupats-majors-de-30-anys-fp/  per FP 

 

➢ Termini de presentació:  

o fins a 15 de gener de 2021, matriculats al 1r quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021. ESPA. 

o Fins 31 de maig de 2021, matriculats al 2n quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021. ESPA i FP. 

 

➢ Import de l’ajut: 

o 568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos 

quadrimestrals fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre, per ESPA. 

o 3.834 euros per curs a FP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JOVES DE 18 A 29 ANYS. BEQUES D’ÈXIT. 

 
➢ Requisits  

Per alumnes d’ESPA: 

1. Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’educació secundària per a persones adultes (ESPA). 

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30. 

3. Estar inscrit com a demandant d’ocupació desocupat en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia 

natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 

4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia 

natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 

5. Haver finalitzat amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per 

a persones adultes de les Illes Balears (Científic-tecnològic, socials i/o comunicació). 

Per alumnes de FP: 

1. Estar matriculat un mínim de 750 hores de 1r o 2n de FP presencial. 

2. Tenir més de 18 anys o complir-los durant el curs escolar i menys de 30. 

3. Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el 

dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 

4. Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia 

natural anterior al d’inici de les activitats lectives. 

5. No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020. 

6. Aprofitament del curs: 

o al 1r curs estan en condicions de promocionar al 2n curs. 

o Al 2n curs estan en condicions d’obtenir la titulació oficial. 

Aquesta beca no es pot sol·licitar si s’ha demanat la beca MEC (Ministeri d’Educació). 

➢ Sol·licitud: es pot descarregar a: 

o https://soib.es/ajuts-2020-2021-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-

espa-soib-jove/  per ESPA. 

o https://soib.es/ajuts-2020-2021-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-

fp-soib-jove/  per FP 

➢ Termini de presentació:  

o Fins a 15 de gener de 2021, matriculats al 1r quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021. ESPA. 

o Fins 31 de maig de 2021, matriculats al 2n quadrimestre del curs acadèmic 2020-2021. ESPA i FP. 

➢ Import de l’ajut: 

o 568 euros per àmbit de coneixement cursat amb aprofitament en qualsevol dels dos cursos 

quadrimestrals fins a un màxim de 3 àmbits per quadrimestre, per ESPA. 

o 3.834 euros per curs a FP. 

 


