
AXUDAS DO MECD PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE 

APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 2022/2023 

Infórmase ás familias que está aberto o prazo para a solicitude de Axudas do MECD para 

alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo externo ao centro para o curso 

2022-23. Esta necesidade ten que vir derivada de Discapacidade, TEA (Trastorno do 

Espectro Autista), Trastorno Grave de Conduta, Trastorno Grave da Comunicación e da 

linguaxe, ou Altas Capacidades.  

A información completa está na “Resolución de la Secretaría de Estado de Educación por 

la que se convocan ayudas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

para el curso 2022-23”, e o estrato da resolución no «BOE» núm. 118, de mércores 18 de 

maio de 2022, páx 23805, 23806. O prazo remata o 30 de setembro (a entregar no centro o 

25 de setembro).  

As solicitudes deben cubrirse individualmente a través da sede electrónica do MEC 

www.educacionyfp.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y 

Formación Profesional no enderezo https://sede.educacion.gob.es no apartado 

correspondente a "Trámites y Servicios".  

Para aclarar dúbidas podedes contactar cos seguintes teléfonos da Sección de Bolsas da 

Consellería: 981 184 741/ 981 184 742/ 981 185 725 / 881 881 647 ou poñervos en contacto co 

Departamento de Orientación do centro. 

A continuación indicámosvos unhas instrucións que vos facilitará cubrir a solicitude, e 

igualmente tedes outros documentos e vídeos de axuda nas páxinas antes citadas. 

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE 

Prazo: 19 de maio ata o 30 de setembro 

 

1. Entrar na sede electrónica. 

Todo o proceso da solicitude da bolsa realízase a través da sede electrónica do MEC e FP. 

Unha vez cuberto, terán que imprimir o formulario de solicitude (un PDF) e presentalo no 

centro educativo no que vai a estudar antes do día que remate o prazo. A bolsa debe 

solicitarse on-line a través de: 

https://sede.educacion.gob.es. 

 

2.Rexistrarse. 

     Para rexistrarse son necesarios un usuario e un contrasinal 

• Se está rexistrado previamente para calquera outro trámite neste Ministerio, a  conta 

segue sendo válida e non fai falta que te volvas rexistrar. 

• Se nunca estivo rexistrado, clicar  en «Rexístrese» seguindo os pasos para crear unha 

conta. 

• Pódese acceder á solicitude de bolsa de dúas formas: 

https://sede.educacion.gob.es/


• Con Cl@ve (claves electrónicas de administracións públicas) ou certificado electrónico, 

se se dispón deles. Se se accede desta forma, haberá que ter todos os certificados 

(xerarachos a aplicación ao terminar de encher a solicitude) cubertos e asinados por 

quen corresponda (director do colexio, gabinete, inspector de zona...) e presentalos, 

mediante a aplicación, escaneados, antes do 30 de setembro. 

• Mediante o mesmo usuario e contrasinal cos que xa se rexistrou na sede electrónica. Se  

se accede desta forma, bastará con cubrir a solicitude, imprimir o PDF que se xera e 

presentalo no colexio antes do 30 de setembro. Neste PDF xa están os certificados que 

se necesitan. 

3.Cubrir o formulario 

    Unha vez dentro da aplicación, cubrir o formulario en liña. 

• Ler con calma as instrucións do formulario, aparecera información a ter en conta. 

• Cando se rematen  de introducir todos os datos no formulario, aparecerán as instrucións 

para imprimir a solicitude e os certificados nun ficheiro en formato PDF. 

• No PDF aparecerá a solicitude e os certificados, que servirán  para  xustificar que se 

reúnen  os requisitos para recibir  a axuda. Tamén se deberán imprimir e presentalos no 

colexio (antes da data límite para presentar as solicitudes para que os cumprimenten e 

asinen os responsables de facelo, director ou secretario do centro, orientadora, 

inspectora, etc).  

• Unha vez impresa a solicitude, hai que asinala se se é  maior de 18 anos. Se non, terán 

que asinala  pai, nai ou titor. 

• Tamén deben asinar a solicitude todos os membros da unidade  familiar que sexan 

maiores de 18 anos para autorizar á Administración Tributaria a obter os datos 

económicos necesarios. 

• Unha vez asinada a solicitude, hai que presentala, xunto cos certificados, no centro onde 

se vaia matricular NO CURSO 2022/2023, antes de que remate o prazo. 

• É importante conservar o xustificante que se lle devolverá no centro ao entregar a axuda 

cuberta, para xustificar que se presentou ou por se é necesario facer reclamacións. 

• A efectos de control de cumprimento da finalidade da Axuda, o centro requerirá a 

presentación dos xustificantes de pago dos servizos recibidos. 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A PRESENTAR XUNTO COA 

SOLICITUDE 

• Certificado de discapacidade (só para os irmáns/as do solicitante e o propio 

solicitante). OBRIGATORIO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

• Certificado médico expedido polos servizos de saúde sostidos con fondos públicos 

(OBRIGATORIO PARA SOLICITANTES CON TEA) 

• Título de Familia Numerosa (obrigatorio, se é o caso) 

• Acreditación de pertenza a familia monoparental (se é o caso) 

• Acreditación orfandade absoluta do solicitante (se é o caso) 

• Acreditacións de irmáns universitarios do estudante que residan fóra do domicilio 

familiar (SE É CASO) 



• Documentación acreditativa dos ingresos no estranxeiro. 

• Certificado da declaración da renda e certificado do catastro indicanco bens inmobles 

propiedades da unidade familiar (Só se non presentou a declaración da renda no 

exercicio anterior e obtivo ingresos en territorio fiscal distintos ao seu domicilio 

habitual (Navarra, País Vasco).  

• Certificado de convivencia dos avós do estudante (SE É O CASO) 

• Certificado de titularidade ou cotitularidade da conta corrente onde figure o solicitante 

da bolsa. 

• É importante conservar o xustificante que devolverán no centro, servirá, para 

xustificar que se presentou a solicitude. 

Aclaración sobre a UNIDADE FAMILIAR: 

 

Os membros computables son: 

  

• O solicitante.  

• O pai e a nai (ou o titor ou persoa encargada da garda e protección do menor). Estes 

son os sustentadores principais da familia e a súa renda e patrimonio compútase ao 

100%.  

• Os irmáns solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar 

ao 31 de decembro de 202, ou os maiores de vinte e cinco cando se trate de persoas con 

discapacidade.  

• Os ascendentes dos pais (avós, bisavós, etc.) que xustifiquen a súa residencia no 

mesmo domicilio que os anteriores co certificado municipal correspondente.  

 

 

 

 


