
 

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

2022 

 

 
 
 

CÓDIGO PRÁCTICA: 6 

 
 
 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: CMVMC de Viladesuso (3 prazas) 

Tipo de entidade: Outras 

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

Grao en Enxeñaría Agraria 
Grao en Ciencias ambientais 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Capacidade de autoxestión. 
Coñecementos básicos do entorno de traballo (botánica, edafoloxía, climatoloxía, etc.). 
Manexo de ferramentas SIG. 
 

Tarefas a realizar: 1. Recopilación de información, análise e síntese da mesma (Grao en ciencias 
ambientais): realizar un informe sobre as posibilidades do monte, en especial do entorno 
do EPIN "As Sobreiras do Faro", de cara a unha ampliación, mellora e creación dunha 
rede de EPINs. 
2. Estudos de viabilidade de proxectos (Grao en enxeñaría agrícola ou forestal): búsqueda 
de alternativas viables para a posta en valor dos terreos agro-forestais en estado de 
abandono ou infrautilizados, apoiándose na Lei 11/2021, de recuperación da terra agraria 
de Galicia. 
3. Proxectos de carácter técnico (Grao en enxeñaría forestal): proxecto de creación dun 
parque forestal/área recreativa para promover os valores do entorno (protección e 
conservación do medio natural e patrimonial). 
 

Datos da práctica 
Lugar de realización das prácticas: Viladesuso 

Data de inicio das prácticas: 01/07/2022 

Data de finalización das prácticas: 31/9/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 
 

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

Horario de realización das prácticas: 8:00-16:00 

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 afirmativo 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:: 

 
Si 
 
Apartamento 
 
- 
 
Non 
 
Non 
 
- 
 
- 
 




