
 

Oferta de prácticas por parte das 

entidades- programa Campus Rural, 2021-

2022 

 

 

 
 

CÓDIGO PRÁCTICA:  40 

 

 
 

Datos da empresa 

Nome ou razón social da entidade colaboradora: VIVEROS FLORGALICIA S.L. 

Tipo de entidade: Empresa privada 

Perfil do estudantado solicitado 

Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): Grao en Enxeñaría Agraria (1 praza) 

Grao en Publicidade e Comunicación Audiovisual / Máster Universitario en Comunicación 

en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais (1 praza) 

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial (1 praza) 

 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 

recomendables do alumnado solicitante: 

 

Tarefas a realizar: Grao en Enxeñaría Agraria: colaboración en traballos de control da produción e do 

manexo fitosanitario dos cultivos, identificación de plagas, enfermidades e fisiopatías. 

Grao en Publicidade e Comunicación Audiovisual / Máster Universitario en Comunicación 

en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais: apoio na xestión das canles comerciais 

e desenvolvemento de materiais para a venda. Colaboración na definición, implantación 

e seguemento dun plan de Marketing Dixital. Xestión de redes sociais, edición e creación 

de contidos para redes sociais e web.  

Grao en Enxeñaría en Organización Industrial: colaboración en tarefas de control de 

stocks, organización semanal de pedidos, deseño de rutas de reparto, seguemento 

postventa 

Datos da práctica 

Lugar de realización das prácticas: San Sadurniño 

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 Non 

por vacacións:  

Horario de realización das prácticas: 9-18 h 

A localidade onde se realiza a práctica conta con Si 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?:  

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:: 

Si 
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