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

2022 
CÓDIGO PRÁCTICA: 20 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: Concello de As Neves

Tipo de entidade: Administración Pública 

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

Grao en Educación Primaria 
Grao en Ciencias Ambientais 
Grao en Educación Social 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

A persoa participará nun proxecto de pobo educador,  respectuoso coa infancia e as 
súas necesidades e fortemente vinculada ao medio natural. Compre que a persoa 
solicitante sexa sensible e estea interesada nestes conceptos. 

Tarefas a realizar: Colaboración nas actividades socioeducativas promovidas polo Concello e dirixidas  
especialmente aos nenos e nenas do mesmo (animación á lectura na Biblioteca, apoio 

Datos da práctica 
Lugar de realización das prácticas: Concello de As Neves 

Data de inicio das prácticas: 01/06/2022 

Data de finalización das prácticas: 31/10/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

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

Horario de realización das prácticas: 9.00-14.00 

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 afirmativindicar 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 

en caso de dificultades para topar aloxamento a entidade 
axudaría a buscalo 

-

as actividades de lecer, participación nas saídas didácticas organizadas pola Escola de 
Educación Infantil de Taboexa


