Estudis i formació : Beques Fulbright 2019-2020 per a
lectors/es d'espanyol en universitats d'Estats Units
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organització Cultural
Tipus entrada al calendari: Estudis i formació
Temàtica activitat del calendari: Beques, Estats Units, lectors d'espanyol, universitat
Tags: Idiomes, beques, estranger
Dates de realització

Del dijous 1 de agost de 2019 al dilluns 1 de juny de 2020
Dates d'inscripció

Del dimecres 20 de juny de 2018 al dilluns 16 de juliol de 2018
Descripció

Fulbright Espanya convoca fins a un màxim de 14 places per a lectors d'espanyol en
universitats nord-americanes dins del programa Fulbright Foreign Language Teaching
Assistants (FLTA) durant el curs acadèmic 2019-2020 per un període total de nou mesos.
OBJECTIUS:
Oferir l'oportunitat d'adquirir experiència en l'ensenyament d'espanyol i conèixer
profundament la societat i cultura nord-americanes. Els participants, a més de les seves
responsabilitats docents, cursaran assignatures d'estudis universitaris i participaran en
activitats extracurriculares mentre ajuden a enfortir i millorar la qualitat de l'ensenyament
d'espanyol a les universitats participants en aquesta convocatòria.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 7 de juny de 2018 al 16 de juliol de 2018
DISCIPLINES: Educació, ensenyament d'idiomes i filologies.
REQUISITS:
- Nacionalitat espanyola
- Titulació superior amb experiència laboral o formació acreditada en l'ensenyament
d'idiomes.
- Bon nivell d'Inglés demostrable amb examen TOEFL (mínim 90) o IELTS (mínim 6,5).
- Flexibilitat, capacitat d'adaptació i disposició per col·laborar amb el departament al que
s'incorpori en la institució de destinació.
DOCUMENTACIÓ:
- DNI o passaport
- Fotografia
- Certificat acadèmic universitari
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- Títol universitari o justificant d'haver-ho sol·licitat
- Resultats de TOEFL o IELTS
- Tres cartes de referència
Opcional: Acreditació pedagògica (Master Formació del Professorat, Master en ELA o similar)
DURADA: Un curs acadèmic de 9 mesos, sense possibilitat de renovació, d'agost/setembre de
2019 a maig/juny de 2020, depenent del calendari de la institució de destinació.
DOTACIÓ: 4.000 US$ més l'ajuda complementària de cada universitat (allotjament,
manutenció, diners de butxaca, etc), segur de malaltia i accident.
Més
informació:
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/lectores-de-espanol/2019-2020/1583/
Font: Fulbright Espanya
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://barcelonesjove.net/node/78881
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