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DISTÂNCIA
ONÀLINE
OPTIONS

INSTITUIÇÕES
A SSOCIADA S
Os programas TSE contam com o apoio de instituições e
centros de educação de prestigio na Espanha, que garantem
a qualidade acadêmica e favorecem a integração de nossos
alunos internacionais na cultura e educação española.

NOSSA MISSÃO
AJUDAR UNIVERSIDADES E
INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS A
DESENVOLVER AS COMPETENCIAS
DE SEUS ALUNOS POR MEIO DE
PROGRAMAS EXPERIENCIÁVEIS
NA ESPAÑA
True Spanish Experience (TSE) é uma iniciativa que, em
colaboração com universidades e instituições públicas
e privadas de prestigio oferece soluções educativas
personalizadas na Espanha para todo tipo de
estudantes internacionais.
Trabalhamos com mais de 100 Universidades, Escolas e
Centros de Educação de mais de 30 países de todo o
mundo, ajudando-lhes a complementar o desenvolvimento
académico e pessoal de seus alunos na Espanha.
Todos os anos mais de 800 alunos complementam sua
educação com a TSE e desenvolvem suas
competencias pessoais e profissionais atravez de
nossos programas experienciáveis sob medida.

CURSOS TSE À DISTÂNCIA

vPROGRAMA EXPERIENCIAL- ESTÁGIO PROFISSIONAL À DISTÂNCIA:
Ø Serviços Sociais - Voluntariado
Ø Projeto de Educação
Ø Comércio- Negócios
Outros Programas à Distância:
vCURSO PRÁTICO DE ESPANHOL À DISTÂNCIA
vCURSO DE CONVERSAÇÃO À DISTÂNCIA
vCURSO DE PREPARAÇÃO DELE À DISTÂNCIA
vPROGRAMA SEMIPRESENCIAL: ESPANHOL + ESTÁGIO PROFISSIONAL (Espanhol à
distância + Estágio presencial em Espanha)

PROGRAMA EXPERIENCIAL-ESTÁGIO PROFISSIONAL
À DISTÂNCIA

Os Programas Experienciáveis – Estágios Profissionais à distancia (INTERNSHIP & EXPERIENTIAL
DISTANCE PROGRAM) permitem aos estudantes universitários adquirir experiência profissional em um
entorno virtual.
Os Estágios Profissionais e Programas experienciáveis são uma das melhores vias para adquirir
experiência e favorecer o acesso ao mercado laboral.
Por isso aproveitamos suas possibilidades, e o entorno virtual não podia ficar de fora. Os
estudantes universitários de graduação e mestrado tem a possibilidade de realizar estágios
profissionais através do computador, desde o seu país de origem, em um ambiente profissional e
de imersão na cultura “em espanhol”.
Este tipo de programas podem adaptar-se aos calendários acadêmicos mais complicados e
oferecer a oportunidade de obter experiência real sem necessidade de ter que ajustar seus
horários, ou preocupar-se com o transporte ou viajar à outro país.

PROGRAMA EXPERIENCIAL- ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
À DISTÂNCIA
SETORES DO PROGRAMA

1. SERVIÇOS SOCIAIS – VOLUNTARIADO à distância.
2. PROJETO DE EDUCAÇÃO à distância.
3. COMÉRCIO- NEGÓCIOS à distância.

Os programas são à distância, mas são realizados em todos os casos com Centros sociais/
ONG/ Centros educativos/ Empresas na España, reais. Se realizarão em um ambiente “em
espanhol” real e com trabalhadores/colaboradores espanhóis.
Ou seja, se realizará à distância, mas como se estivesse sendo desenvolvido na Espanha.

1. SERVIÇOS SOCIAIS-VOLUNTARIADO
À DISTÂNCIA

1. SERVIÇOS SOCIAIS-VOLUNTARIADO À DISTÂNCIA
Nosso programa de ESPANHOL + SERVIÇOS SOCIAIS/VOLUNTARIADO à
distância oferece a possibilidade de participar em um voluntariado sem
sair de casa obtendo experiência útil para sua profissão e formando
parte de um projeto com um impacto social positivo.
Está principalmente dirigido a estudantes cujo tempo seja limitado, mas
que estejam plenamente comprometidos com a realização de um trabalho
social que beneficie a sua comunidade.
Nossos alunos, em contato com a equipe do centro e sob supervisão de
uma professora TSE participará em atividades que o centro desenvolva
para seus usuários introduzindo-se em campos de intervenção social, meio
ambiente, pobreza, juventude, velhice, trabalho etc.

1. SERVIÇOS SOCIAIS-VOLUNTARIADO À DISTÂNCIA
Ø DETALHES DO PROGRAMA: VOLUNTARIADO EM RESIDÊNCIA GERIÁTRICA
Objetivo. Cooperar com a direção e trabalhadores sociais do centro para dinamizar as ações que realizam com os
residentes, criando atividades lúdicas, terapias de recuperação de memória, conversando sobre temas da vida
cotidiana etc. de maneira que se crie um enriquecimento mútuo entre alunos e residentes, a través de um suporte digital.
Centro: Residência geriátrica La Cerca, Huete - Espanha
Estrutura do projeto: Todas as semanas os alunos TSE elaborarão materiais que ajudem a criar um vínculo com os
residentes e apoiem as atividades que realizam os trabalhadores do centro, adaptando o conteúdo e o tipo de
atividade às características do entorno. Estas atividades serão criadas com o apoio das TIC.
v Vídeo chamadas com os residentes
v Criação de vídeos
v Entrevistas a través do Skype
v Questionários
Temas:
v Reminiscência. Lembranças do passado
v Tradições
v Vida cotidiana
v Conversas sobre diferentes temas que tenham sido trabalhados em aula: família, trabalho, rotina, viagens etc.
v Pesquisa
Exemplos de possíveis atividades:
v Tema: Esporte. Criar um vídeo fazendo exercícios e dando instruções, com o apoio do fisioterapeuta do centro,
para que os residentes possam fazê-lo em seu horário de atividades esportivas.
v Tema: Tradições. Criar uma apresentação sobre as características da festa mais importante do país de origem
do aluno, como, quando etc. Ano novo chinês, ação de graças etc. Posteriormente na residência recriarão tudo
o que seja possível em uma festa temática. Oficina de lanternas chinesas.

1. SERVIÇOS SOCIAIS-VOLUNTARIADO À DISTÂNCIA
Ø CARACTERÍSTICAS
v Duração: 8-12 semanas
O curso inclui:
o
o
o
o
o

Tutorias personalizadas com a entidade colaboradora e a equipe educativa
da TSE
5 aulas de espanhol por semana
Seguimento do trabalho individual do aluno
Intervenções com a entidade colaboradora
Certificado de estágio e certificado de horas do curso de espanhol

v Número de horas totais : 20h/semana
Ø OBJETIVOS
v
v
v
v
v

Conhecer em primeira mão o trabalho da instituição em questão
Estimular a interação entre usuários e alunos
Fomentar as habilidades sociais, a comunicação e as relações entre pessoas
Intercambiar experiências e valores fomentando a participação em uma sociedade
Conhecer certos aspectos da cultura espanhola

Precio: 395 €/mês*
(*mês= 4 semanas)

2. PROJETO DE EDUCAÇÃO
À DISTÂNCIA

2. PROJETO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
COLABORAÇÃO COM CENTROS EDUCATIVOS
Nosso programa de ESPANHOL + Projeto Multicultural à distância oferece a
possibilidade de colaborar com centros educativos espanhóis desde casa e formar
parte de um projeto com um impacto social positivo.
Dirigido a estudantes com um nível mínimo A2, que desejem melhorar seu nível de
espanhol a través de atividades educativas, lúdicas e culturais interatuando com
profissionais e estudantes de centros educativos espanhóis em um entorno real e de
forma direta.
Nossos alunos, em contato com a equipe do centro educativo e sob supervisão dos
professores TSE participarão em atividades desenvolvidas por este, o que lhe permitirá
melhorar suas estratégias comunicativas e praticar a língua em um entorno real dentro
de uma comunidade de aprendizagem (professores, responsáveis, educadores, alunos e
voluntários).

2. PROJETO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Ø DETALHES DO PROGRAMA: PROJETO COMUNITÁRIO: Uma janela para o mundo
Objetivo. Abrir uma janela ao mundo a través da qual estudantes de ELE possam mostrar aos alunos de
centros educativos espanhóis o valor da interculturalidade, do conhecimento e do respeito por todas as
culturas. O estudante de ELE, desde sua própria experiência pessoal e baseando-se em suas crenças,
tradições e aspectos culturais de seu país de origem criará os conteúdos e o formato das atividades que
serão realizadas, sempre sob supervisão e com o apoio da equipe docente.
Localização: Centros educativos e colégios da Espanha
Estrutura do projeto: Cada semana se aprofundará um tema relacionado com a cultura do país de origem
do aluno de ELE, adaptando o conteúdo e o tipo de atividade a idade e ano escolar dos alunos. Estas
atividades serão criadas com o apoio das TIC.
v Kahoot: criar questionário interativos
v Tagul: nuvens de palavras
v Quizziz: criar perguntas online
v Blabberize: fazer uma imagem falar
v Amara: legendar vídeos
v Storybird: criar histórias ilustradas
v Timeline: criar linhas do tempo interativas
Temas:
v Geografia e história
v Língua e comunicação
v Cultura e tradições
v Outros
Exemplos de possíveis atividades:
Tema: História. Criar uma linha do tempo com a aplicação Timeline que apresente os momentos históricos mais
importantes do país.
Tema: Geografía. Preparar uma apresentação interativa na qual as características geográficas mais
importantes do país estejam refletidas.

2. PROJETO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Ø CARACTERÍSTICAS:
v Duração: 8-12 semanas
O curso inclui:
v
v
v
v
v

Tutorias com a equipe do centro educativo e da TSE
5 aulas de espanhol por semana
Trabalho individual do aluno
Intervenções diretas e indiretas com o centro educativo
Certificado de estágio e certificado de horas do curso de espanhol

v Número de horas totais : 20h/semana
Ø OBJETIVOS
v Consolidar o uso de ferramentas e novas tecnologias para favorecer a
aprendizagem e a comunicação à distância.
v Fomentar a criatividade, as habilidades sociais e a relações interpessoais.
v Transmitir valores e conhecimentos que impactam na transformação social e cultural
do centro.
v Intercambiar experiências pessoais participando de forma ativa em uma comunidade
de aprendizagem.

Preço: 395€/mês*
(*mês= 4 semanas)

3. COMÉRCIO-NEGÓCIOS
À DISTÂNCIA

3. ESTÁGIOS DE COMÉRCIO-NEGÓCIOS À DISTÂNCIA
COLABORAÇÃO COM EMPRESAS ESPANHOLAS
Nosso programa de Estágios de COMÉRCIO-NEGÓCIOS + ESPANHOL à distancia
oferece a possibilidade de colaborar com empresas espanholas e conhecer e
participar em seus processos de negócio ao mesmo tempo em que reforça o seu
nível de espanhol em um entorno real de uma forma prática.
Dirigido à alunos que desejem adquirir uma experiencia em um mundo empresarial e
colocar em prática seus conhecimentos comerciais e de negócio em um entorno real. A
través de um projeto de introdução em um novo mercado, o aluno terá contato
com objetivos e processos de negócio de uma empresa, sua produção, carteira
de produtos, seus métodos de comercialização, sistemas de distribuição, etc. Uma
experiencia única de viver na realidade de uma empresa espanhola.
Além disso, mediante o programa de espanhol, os alunos poderão reforçar seu nível
de espanhol e melhorar suas estratégias comunicativas e praticar a língua em um
entorno real à nível pessoal e empresarial.

3. ESTÁGIOS DE COMÉRCIO – NEGÓCIOS À DISTÂNCIA
Ø DETALHES DO PROGRAMA: Abertura de um novo mercado internacional
Objetivo: Conhecer a realidade de uma empresa e participar ativamente na abertura de um novo mercado
internacional. O aluno, com as diretrizes e supervisão do departamento comercial da empresa, desenvolverá o projeto
de introdução de um produto ou gama de produtos em seu próprio mercado local. A través do mesmo poderá se
familiarizar em primeiro lugar com os sistemas de produção, as matérias primas utilizadas e as características da gama
de produtos da empresa.
Também poderá conhecer os aspectos fundamentais a ter em conta na hora de introduzir-se em um novo mercado, a
concorrência, a fixação de preços, os sistemas de distribuição, requisitos legais, etc.
Empresas colaboradoras: Empresas espanholas de diferentes setores: moda, alimentação, turismo, etc.
Estrutura do projeto: O projeto se desenvolverá abordando diferentes aspectos que devem ser tidos em
consideração na abertura de um novo mercado.
v Familiarização prévia com a empresa, a gama de produtos e suas características diferenciais
v Análises de mercado alvo: posicionamento do produto, clientes potenciais, preços, concorrência...
v Sistemas de venda e distribuição: venda direta, distribuidore
v Logística e transporte
v Requisitos legais e outros requerimentos
v Plano de lançamento, preço, produto, comunicação, etc.

3. ESTÁGIOS DE COMÉRCIO-NEGÓCIOS À DISTÂNCIA
Ø CARACTERÍSTICAS
v Duração: 8-12 semanas
O curso inclui:
v
v
v
v
v

Tutorias com a equipe do centro educativo e da TSE
5 aulas de espanhol por semana
Trabalho individual do aluno
Intervenções diretas e indiretas com o centro educativo
Certificado de estágio e certificado de horas do curso de espanhol

v Número de horas totais : 20h/semana
Ø OBJETIVOS
v Conhecer em primeira mão a realidade empresarial e os processos comerciais e de
negócio
v Estimular a interação entre a empresa, seus clientes e os alunos
v Fomentar as habilidades sociais, a comunicação e as relações entre pessoas
v Intercambiar experiências e valores fomentando a participação entre todos os
participantes.
v Conhecer certos aspectos da cultura espanhola

Preço: 395 €/mês*
(*mês= 4 semanas)

O QUE DIZEM DE NÓS?
“Gracias a TSE no sólo he mejorado mi
español, además he experimentado nuevas
labores de veterinaria durante mis
prácticas y he sido muy feliz conociendo
la ciudad y la cultura junto a mi familia
española. Repetiría la experiencia sin
dudarlo.”

LARISA ESTRADA, NEW MÉXICO STATE UNIVERSITY.
“Hacer las prácticas laborales en España ha sido
una gran experiencia para mí. He aprendido nuevas
labores en la Agencia de viajes y mucho
vocabulario español sobre turismo. Las clases TSE son
muy divertidas y con estudiantes de otras
nacionalidades por lo que han conseguido
practique mucho la lengua española ”

AOI TAKAHASHI MEIJI GAKUIN UNIVERSITY. JAPÓN.
“En las clases de español he aprendido muchísimo
sobre vocabulario y gramática. Además practico
mucho español en mi voluntariado en Cruz Roja. Al
principio estaba muy nerviosa en mi trabajo pero
todos se han portado muy bien conmigo y estoy
aprendiendo mucho”

B O G Y E O N G K I M , C H O S U N U N I V E R S I T Y. K O R E A .

O QUE DIZEM DE NÓS?
“My students came back in love with Cuenca, the Spanish culture and with a new boost of
enthusiam to continue studying Spanish! I know TSE program very well. The reason why we decided
in my school to take our students to Cuenca and A Coruña is because the immersion TSE offers is
real, not a bubble course in which the students only establish relations among them or other
international students. TSE has managed to create experiences and activities where the students
"live" the language, the culture and the Spanish hospitality”,

FÁTIMA GONZÁLEZ, HALCYON LONDON INTERNATIONAL SCHOOL. (UK)
“I have visited TSE Cuenca 4 times accompanying over 40 Japanese students. It seems to be one of the best
schools for students who are begining to learn Spanish in Spain. Here, Cuenca is a very quiet and safe city, and
also people are really nice. TSE courses are a bit different from the ones at universities. Normally Spanish grammar
is taught and conversation is like an option of the classes, but these courses are more communicative. What they
do in class and the activities are organically related, and the students learn good Spanish communication skills..
The city of Cuenca is really charming as well. You can also make the best friends. My students participating in TSE
are still in touch with them after they came back to Japan. I am sure TSE is one of the best choices of Spanish
Schools in Spain"

N O B O R U I S H I I, OTA R U U N I V E R S I T Y C O M M E R C E. JA PA N
“This past summer, 10 Flager students and I spent 4 weeks in Cuenca. According to the participants it
really was a great "Spanish experience". What I liked the most was the combination of language training in
the morning and cultural activities in the afternoon, including a gymkhana (treasure hunt) around the city,
a ride on a bike along river Júcar, flamenco, pottery... It was all truly great!”

AGGIE JONHSON. FLAGLER COLLEGE, FLORIDA (USA)

TE ESPERAMOS!
Não hesite em nos contatar para solicitor maiores informações.

MARIO DE ANTONI0 FRANCK
mdeantonio@tse.org.es
www.truespanishexperience.com
Tlf: (+34) 969 23 84 54 Cuenca (+34) 881 886 766 A Coruña

Nos siga em:

The True Spanish Experience

