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a honlapján (www.becasmae.com) érhető el. Az ösztönncia Españolade Cooperación Internacional para Desarollo
ehetőség online jelentkezni: http://www.aecid.es.

E-mail: mission.bcn@kum.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/cons/barcelona

Amennyiben
a fenti, általános
tájékoztató
elolvasása után még
Foglalkoztatási
és szociális
Hivatal
további, konkrét
kérdései
lennének,
forduljon
hozzánk bizalommal:
nemzeti pályainformációs Központ

1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Foglalkoztatási Hivatal
Levelezési
cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Nemzeti Pályainformációs Központ
Tel.: (62)1089
555-580
Fax: Kálvária
(62) 555-581
Budapest,
tér 7.
Web:
www.npk.hu
E-mail:
info@npk.hu
Levelezési
cím: 6721
Szeged,
Bocskai u.10–12.
Tel: (62) 555 580 Fax: (62) 555 581
Web: www.npk.hu, www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

Tanulás
Tanulás
Európában
Európában
spanyolország
Spanyolország

Euroguidance
Hungary

Foglalkoztatási Hivatal
és
Foglalkoztatási
A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
A kiadvány
nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
hivatalos véleményét.
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.
Készült:
a Foglalkoztatási Hivatal digitális nyomdájában
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
2011

Kiadja:
Foglalkoztatási és szociális Hivatal
nemzeti pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Pirisi Károly
Kiadás éve: 2008.

szociális Hivatal

Nemzeti
nemzetiPályainformációs
pályainformációs
Központ

Központ

Kedves Érdeklődő!

Vasút: Spanyolország modern, gyakorlatilag az egész országot lefedő vasúthálózattal rendelkezik. Népszerűek a nagyvárosokat összekötő nagysebességű AVE járatok.
További információ: http://www.renfe.es/

Sürgősségi ellátás:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai

Segélyhívó szám: 112 (ingyenes)
Mentők: 112
Tűzoltók: 112
Rendőrség: 112

Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013
közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás
programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész
életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele,
illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

Barcelona

A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ ol-

Nemzeti ünnepek:

vasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról,

Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, a spanyol állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú
oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak
a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.
Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,
mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Spanyolország – Alapvető információk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Madrid

Hivatalos név: Spanyol Királyság
Elhelyezkedés: Dél-Európa, Észak- és Nyugat-Afrika
(Ceuta és Melilla városok, Kanári-szk.)
Terület: 504 782 km²
Népesség: 45 116 894 fő; Népsűrűség: 79 fő/km2
Főváros: Madrid
Államforma: alkotmányos monarchia
Hivatalos nyelv: kasztíliai spanyol
Hivatalos fizetőeszköz: euró
Vallás: katolikus, evangélikus, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET), Kanári-szigetek
közép-európai idő -1 óra
Hívószám: +34

•
•
•
•
•
•
•

Január 1., Újév (Día del Año Nuevo)
Január 6., Vízkereszt (Día de Los Reyes, Epifanía)
Február 28., Andalúzia napja (Día de Andalucía)
Március 19., Szent József napja (Día de San José)
Nagycsütörtök (Jueves Santo)
Nagypéntek (Viernes Santo)
Húsvétvasárnap (Día de Pascua)
Húsvéthétfő
Május 1., A munka ünnepe, Majális (Fiesta del Trabajo)
Május 2., Madrid napja (Día de la Comunidad Madrid)
Jézus Mennybemenetelének Ünnepe (Día de Ascensión)
– A Pünkösdöt megelőző vasárnap; helyenként 10 nappal Pünkösd előtt, Áldozócsütörtökön tartják.
Pünkösdvasárnap (Día de Pentecostés)
Pünkösdhétfő (Lunes de Pentesc ostés)
Úrnapja (Día del Corpus) – A Pünkösd utáni második
csütörtök.
július 7. és 14. között: San Fermín napja, Bikafuttatás.
(Fiesta de San Fermín, Encierro de los Toros) (Pamplona)
Július 25., Szent Jakab apostol, Spanyolország védőszentje (Santiago Apóstol) (Baszkföld, Galicia, Kanáriszigetek, Kasztília és León, La Rioja, Madrid, Navarra)
Augusztus 15., Nagyboldogasszony
(La Asunción de la Virgen)
Október 12., Amerika felfedezésének napja (1492),
Nemzeti Ünnep (Fiesta Nacional de España)
November 1., Mindenszentek Ünnepe
(Todos los Santos)
December 6., A Spanyol Alkotmány Napja (1978)
(Día de la Constitución Española)
December 8., Szeplőtelen Fogantatás Ünnepe
(La Inmaculada Concepción)
December 25-26., Karácsony (Navidad)

Telefon:

Busz: A busz a legnépszerűbb és legolcsóbb közlekedési eszköz
Spanyolországban. A helyi járatok meglehetősen lassúak. A buszok általában reggel 6-tól éjjel 10-ig vagy 12-ig közlekednek.
További információ:
http://www.sitiosespana.com/paginas/autobuses.htm
Vízi közlekedés: Spanyolország 19 nagy kikötője közül a legfontosabbak: Barcelona és Bilbao, de jelentős a forgalom Valencia, Gijón és Palma de Mallorca kikötőiben is.
További információ: http://gospain.about.com/
www.spainedu.org

• Nemzetközi hívószám: +34
Nagyobb városok hívószámai:
Település

Hívószám

Barcelona

+34 93

Madrid

+34 91

Sevilla

+34 95

Valencia

+34 9

Bilbao

+34 94

Córdoba

+34 957

Granada

+34 958

Malaga

+34 95

Palma de Mallorca

+34 971

Salamanca

+34 923

Tenerife

+34 922

Toledo

+34 925

Zaragoza

+34 976

Közlekedés:
Repülőterek: Spanyolországban 93 repülőtér van. A nemzetközi légi közlekedésben Madrid és Barcelona repülőterei
a legfontosabbak. További nemzetközi repterek: Malaga,
Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas, Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela és Sevilla,
amelyek elsősorban a turizmus szempontjából fontosak.
További információ: http://www.spanish-airport-guide.com/

La Calobra

Oktatási rendszer:
Óvoda és iskola előtti képzés: Az óvodai nevelés 3-6 éves
korig tart, de nem kötelező. Az óvodai csoportok létszámát
központilag 20-25 főben maximalizálták.
Általános iskola: Az általános iskolai oktatás hat és tizenkét éves kor között kötelező és ingyenes, háromszor 2 éves
ciklusra bontható:
• 1. ciklus: 6-8 éves korig
• 2 ciklus: 8-10 éves korig
• 3. ciklus: 10-12 éves korig
Középiskola: az oktatás két szakaszra tagolható, a második
szakasz nem kötelező. Az első szakasz 3 évig tart, melynek
keretében a 14-17 éves fiatalokat az egyetemi felvételire készítik fel. A képzés érettségivel zárul. Ezt követően a diákok

