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1. Beques del Ministeri d’Educació per a joves de 16 a 30 anys
El ministeri ofereix beques per aprendre idiomes a l’estranger. A l’any 2011 van oferir aquestes modalitats:
A) Cursos de llengua alemanya o francesa a l’estranger durant l’estiu dirigit a alumnat d’estudis
universitaris i d’ensenyaments artístics superiors
Requisits:

Estar matriculat en aquest curs 2010-11 en estudis universitaris i/o en ensenyaments artístics superiors.
Haver estat becari de les convocatòries general o mobilitat de beques del Ministeri d'Educació en el curs
2010/2011.
Tenir una nota mitja en l'expedient acadèmic que el situi dins el total de les ajudes a concedir.
Dotació: 1.700 €
B) Cursos de llengua alemanya o francesa a l’estranger durant l’estiu destinat a alumnat de Grau
Superior de FP, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Ensenyaments Esportius
Requisits:

Haver estat becari de la convocatòria general del Ministeri d'Educació en el curs 2010-11 per a la
realització de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny i
Ensenyaments Esportives.
Haver aprovat totalment el curs immediatament anterior
Tenir una nota mitja en l'expedient acadèmic que el situi dins el total de les ajudes a concedir.
Dotació: 1.700 €
C) Cursos de llengua francesa a França durant el mes de juliol.
Requisits:
• Haver estat becari de la convocatòria general de beques del Ministeri d'Educació en el curs 2010/2011
• Haver nascut entre l'1 de gener de 1991 i el 31 de desembre de 1994 i estar matriculat en algun dels
següents cursos:

Primer o Segon de Batxillerat.
Ensenyaments Professionals de Música i Dansa.
Grau Mitjà de Formació Professional.
Grau Mitjà d'Arts plàstiques i Disseny.
Grau Mitjà d'Ensenyaments Esportives.
Ensenyaments d'Idiomes.
• Haver aprovat totalment el curs immediatament anterior amb una nota final de 7,00 punts en l'assignatura de
francès.
• Tenir una nota mitja en l'expedient acadèmic que el situi dins el total de les ajudes a concedir.
Dotació: Assistència a un curs organitzat.
D) Cursos de llengua anglesa durant l'estiu destinat a joves d'entre 16 i 30 anys
Requisits:

Nascuts entre l'1 de gener de 1981 i el 31 de desembre de 1993, que hagin estat becaris del Ministeri

Page 1 of 2

d'Educació en el curs 2009-2010.
Nascuts entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1994 que hagin estat becaris del Ministeri d'Educació
al Batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa, Grau Mitjà de Formació Professional, Arts
Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius i d'Idiomes en el curs 2010/2011.
Tenir un nombre d'ordre (renda per per-cápita familiar) que el situi dins el total d'ajudes a concedir).
Durada: Entre 1.200 i 2.600 €, en funció del país de destí.
E) Programa per a estudiants d'alemany de secundària.
Requisits:
Haver cursat com a mínim dos anys de l'idioma alemany com a llengua estrangera en un centre docent
d'ensenyament secundari i batxillerat públic o concertat i no tenir menys de 16 anys ni més de 18.
F) Cursos de llengua anglesa a l'estranger destinades a Mestres i estudiants de Magisteri
Requisits:

Haver finalitzat la Diplomatura o Grau de Mestre en qualsevol de les especialitats en algun dels
següents cursos acadèmics: 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008 o 2006-2007, o bé estar matriculat en el
curs 2010-2011 de la totalitat dels crèdits que li restin per finalitzar aquests estudis.
Haver finalitzat els estudis de Màster en Professorat d'Ensenyament Secundari Obligatòria i Batxillerat,
Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Tenir una nota mitja en l'expedient acadèmic que el situi dins el total de les ajudes a concedir.
Dotació: Entre 1.500 i 3.150 €, en funció del país de destí.
2. Agències que gestionen cursos d’idiomes a l’estranger
Són recursos que et faciliten tots els tràmits i les gestions, encara que cobren una quantitat per fer-ho.
Ofereixen el curs d’idiomes a les teves condicions, l’allotjament i la manutenció.
Existeix una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la qualitat i professionalitat de
les empreses d’aquest sector: ASEPROCE (Associació Espanyola de Promotors de Cursos a l’Estranger). En la
seva pàgina web pots consultar totes les empreses associades.

VIDEOS >>> [1]
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Xarxa Europa Jove. Assessorament Mobilitat Europea
Links JovesCategoria de Links Joves: Beques i educació no formal

Mapa Jove
Secció "Xarxa Europa Jove. Assessorament Mobilitat Europea" del Mapa Jove [2]

Enllaços
Secció "Beques i educació no formal" de Links Joves [3]
Data del document: 11.06.2018

Links:
[1] http://www.universia.tv/ES/VIDEO/181118_ESTUDIAR-IDIOMA-FLV
[2] http://www.barcelonesjove.net/mapajove/2729/Xarxa Europa Jove. Assessorament Mobilitat Europea
[3] http://www.barcelonesjove.net/links/2439/Beques i educació no formal
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