
Oferta de prácticas por parte das 
entidades- programa Campus Rural, 2021-

2022 
CÓDIGO PRÁCTICA: 1 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: CONCELLO DE PARADA DE SIL 

Tipo de entidade: Administración Pública 

Perfil do estudantado solicitado 
Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): Grao en Turismo 

PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia 
Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

capacidade de traballo en equipo 
empatía co visitante 
idiomas preferentes: inglés, francés y portugués 
vehículo propio 
capacidade de aprendizaxe 

Tarefas a realizar: Xestión dos recursos turísticos de Parada de Sil 
Atención ao visitante 
Creación e xestión de produtos turísticos 
Xestión do SEO e posicionamento nas redes sociais do destino 
Desenvolvemento de Protocolos do Plan de Calidade e Atención ao visitante 
Coordinación e axuda na xestión e evolución dos principais recursos: Mosteiro románico 
de Sta. Cristina + Casa-Museo, Fábrica de Chocolate + Oficina Municipal de Turismo, 
Inventario, recompilación e creación da ficha técnica de cada recurso turístico. Creación 
do Plan de desenvolvemento e sostibilidade turística do Concello. 
Elaboración e xestión de orzamentos e investimentos 

Datos da práctica 
Lugar de realización das prácticas: PARADA DE SIL 

Data de inicio das prácticas: 01/06/2022 

Data de finalización das prácticas: 15/10/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado Non 
por vacacións: 

Horario de realización das prácticas: 11-14 16-19.45 

A localidade onde se realiza a práctica conta con  
aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: Si 

A entidade pode facerse cargo de buscar aloxamento 
para facer a práctica?: 

 En caso afirmativa indicar o nome: 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado diario: 

A entidade pode ofrecer gratuitamente o aloxamento á 
persoa estudante para poder realizar a práctica?: 

A persoa estudante recibirá da empresa unha 
contribución en especie durante o período de 

prácticas?: 

En caso afirmativo, indicar que tipo (comida, 
transporte aloxamento...): 

En caso afirmativo, valore económicamente a 
contribución en especie:: 

Non 

- 

- 

Non 

Si 

DESPRAZAMENTO 

SEGÚN PRECIO OFICIAL 




