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Representante da SXPL dentro dun Centro de Estudos Galegos

Distintas funcións
Docencia - materias de galego/español
Investigación
Edición e publicación (libros, revistas, artigos...)
Organización e participación en palestras, conferencias, mesas
redondas, cursos...

Que é un lectorado?





Onde o podo facer?
Europa: Algarve, PV, Alemaña,
Polonia...
Internacional: EEUU, Cuba,
Arxentina... 

*Algúns CEG non ofertan lectorados 



Os lectorados de Portugal
(exemplo)



Nacionalidade dun país da UE
Non superar os 35 anos de idade
Titulación académica

Filoloxía Galega
Licenciatura en Filoloxía Románica
Grao en Estudios de Galego e Español
Grao en Lingua e Literatura Galegas
Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Non facer un lectorado de galego previamente - Experiencia única

Quen o pode facer?

FILOLOXÍA 
GALEGA

REQUISITOS BÁSICOS



Buscar as convocatorias dispoñibles
Non sempre saen os mesmos lectorados
Convocatorias distintas

Lectorado por contrato
Lectorado por bolsa 

Presentar todos os documentos que se piden na convocatoria
CV - Modelo adxuntado na convocatoria
Comprobante do grao académico
Comprobantes dos demais estudos sinalados no CV

Mestrados, cursos, idiomas... 
Crear un proxecto docente para presentar coa solicitude

1.

2.

3.

Procedemento



Tipos de lectorado

Convocatorias diferentes

BOLSA 

CONTRATO

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?
codtram=PL500E&ano=2021&numpub=1&lang=gl&c=138



SEDE ELECTRÓNICA



OUTRAS PÁXINAS



Xustificación da solicitude
Por que escolles esa universidade?
Que sabes da Universidade e do sitio no que se atopa?

Proxecto docente
Introdución: Presentación do que se vai tratar
Xustificación: Obxectivo do proxecto
Temporalización: nº e duración das sesións
Metodoloxía
Obxectivos 
Temario - Aspectos que se van tratar no proxecto

Cultura, lingua, literatura, vocabulario, xeografía
Descrición das actividades e competencias
Bibliografía

Guía do proxecto
docente

IMPORTANTE
Se non se presenta o proxecto
non se ten en conta a candidatura

Como unha breve unidade didáctiva



Experiencia persoal

Experiencia única 
Aprender unha nova lingua/cultura
Coñecer novas persoas

Dentro do círculo académico
Fóra do círculo académico

Coller experiencia docente
Aprender a organizar actividades diversas

Estar en contacto con outras universidades
Colaboración en actividades
Bolsas Erasmus

Ensinar galego a extranxeiros
Visión diferente á de Galiza
Perspectiva comparativa

Crecemento académico, laboral e persoal



Preguntas frecuentes:
Que pasa se te aceptan? Entrevistas individuais con cada
director/a dos CEG
De canto é a estadía? 3 anos
Cal é o salario? Depende

Bolsa - Aparece na convocatoria 
Contrato - Depende (horas de traballo na Universidade)

Podes estudar durante a túa estadía na Universidade? Si
Como é o proceso de mudarse a un novo país?
Consellos para a adaptación



Moitas grazas! 
Lucía Salceda García

Lectora da Universidade do Algarve (UAlg)
 

SalcedLucia@gmail.com
Lsgarcia@ualg.pt


