Adreçades a professors : Lectorats MAEC-AECID a
universitats estrangeres
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Gobierno de España
Tipus entrada al calendari: Adreçades a professors
Temàtica activitat del calendari: Beques, Treballar a l'estranger
Tags: Treballar a l'estranger, beques, estranger
Dates de realització

Del dilluns 7 de gener de 2019 al dilluns 11 de febrer de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 7 de gener de 2019 al dilluns 11 de febrer de 2019
Descripció

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament convoca 128
places per a ensenyar espanyol en les universitats estrangeres que contribueixin a
l'enfortiment i promoció de l'ensenyament de l'espanyol, a la formació i a l'adquisició
d'experiència docent dels lectors en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.
Termini de presentació de sol·licituds:
- Lectorats vacants o nous: del 21 de gener a l'11 de febrer de 2019.
- Lectorats de renovació amb data d'inici entre els mesos de juny i desembre de 2019: del 21
de gener al 4 de febrer de 2019.
- Lectorats de renovació amb data d'inici al gener de 2020: del 24 d'abril al 13 de maig de
2019.
Les ajudes econòmiques consisteixen en:
- Dotació mensual que variarà en funció del país i universitat de destinació.
- Ajuda de viatge d'incorporació d'acord amb el país de destinació.
- Assegurança d'assistència en viatge i d'accidents durant el període de vigència de l'ajuda.
- Fins a 200 euros per a l'adquisició de material didàctic i compensació per despeses per a
assistir a reunions de lectors/es sobre temes o activitats relacionades amb les funcions
pròpies del programa de lectorats.
Més
informació:
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/lectorados-maec-aecid-en-universidades-extranjera
s-2019/2020

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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