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CÓDIGO PRÁCTICA: 2 

 
 
 

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 Enxeñaría Agraria 

Grao en Bioloxía 
Grao en Ciencias Ambientais 
Grao en Enxeñaría Forestal 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

capacidade de traballo 
empatía cos veciños e donos de soutos 
superación de retos e aporte-vision positiva a novos proxectos 
forte motivación e vocación de coidado e protección medioambiental 
vehículo propio 

Tarefas a realizar: Xestión dos recursos naturais e paixasisticos de Parada de Sil 
Creación e xestión de novos produtos ambientais e paisaxísticos 
Inventario, recompilación e creación da ficha técnica de cada recurso natural e/ou 
paisaxístico 
Catalogación dos soutos. Produción e seguemento do seu coidado. Control de pragas e 
a súa catalogación. Creación de protocolos para formación das explotacións e coidado 
dos castiñeiros. 
Xestionar a integración dentro da D.O.  IXP “Castaña de Galicia” 
Creación do Plan de desenvolvemento e sustentabilidade económica- ambiental do 
Concello con respecto aos  soutos. 
Elaboración e procura de orzamentos, axudas 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: 30/10/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 
 

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

Horario de realización das prácticas: 8:00-15:00 

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 
 




