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

2022 
CÓDIGO PRÁCTICA: 10 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: CONCELLO DA POBRA DO BROLLÓN 

Tipo de entidade: Administración Pública 

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

Grao en Educación Social 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Tarefas a realizar: FUNCIÓNS DO TRABALLADOR/ A SOCIAL 
Coordinación e xestión no servizo de axuda no fogar. 
Valoración, tramitación e xestión de prestacións ou recursos ( RISGA, AIS, dependencia, 
discapacidade,  Emerxencias municipais…) 
Tramitación e xustificación de Subvencións propias dos servizos sociais comunitarios. 
Atención a usuarios para información ou calquera tipo de demanda.  
Colaboración interdisciplinar co equipo de servizos sociais comunitarios e servizos 
especializados. 
FUNCIÓNS DO EDUCADOR/A SOCIAL: 
Intervención con usuarios/as e familias  en risco de exclusión social. 
Derivación a servizos especializados cando sexa preciso. 
Planificación e desenvolvento de actividades sociocumunitarias para toda a poboación en 
xeral. Actividades sobre igualdade, actividades para persoas maiores ( estimulación 
cognitiva…).  
Reforzo socioeducativo a menores en situación de vulnerabilidade. 
Tramitación e xustificación de subvencións relacionadas coa igualdade, e propias do 
educador familiar.  
Atención a usuarios para información ou calquera tipo de demanda. 
Colaboración interdisciplinar co equipo de servizos sociais comunitarios e servizos 
especializados 

Datos da práctica 
Lugar de realización das prácticas: Grao en Educación Social/ grao en traballo social+AA9:AM10 

Data de inicio das prácticas: 01/06/2022 

Data de finalización das prácticas: 30/09/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

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

Horario de realización das prácticas: 08:00-15:00H 

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



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 
 
Non 
 
- 
 
- 
 


