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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

CONCELLO DE A ARNOIA 

Administración Pública 

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

PCEO Grao en Turismo/Grao en Xeografía e Historia 
Grao en Comunicación Audiovisual 
Mestrado en comunicación en medios sociais e creación de contidos dixitais 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Coñecemento do patrimonio cultural galego , espazo xeográfico, técnicas e ferramentas 
de catalogación inventariado e promoción do legado cultural dun municipio co obxecto de 
por en valor o seu contido de igual xeito a súa proxección en beneficio do municipio 

Tarefas a realizar: Recollida documental e fotográfica do patrimonio cultural do concello de a arnoiá , estudo 
de promoción do mesmo nunha plataforma activa para crear espazos visítalles e 
interactivos, que xeneren un circuito cultural aberto e dinámico 

Datos da práctica-Práctica 12 
Lugar de realización das prácticas CONCELLO DE A ARNOIA 

Data de inicio das prácticas: 15 MAIO 

Data de finalización das prácticas: 15 NOVEMBRO 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 9 ÁS 13:30 H 
A localidade onde se realiza a práctica conta con 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: 
Si 

En caso afirmativo indicar o nome ALOXAMENTO EN ALQUILER OU ALBERGUE MUNICIPAL 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado 
diario: 

 

A entidade pode facerse cargo de buscar aloxamento 
para facer a práctica? 

Si 

A entidade pode ofrecer gratuitamente o aloxamento á 
persoa estudante para poder realizar a práctica?: 

Non 

A persoa estudante recibirá da empresa unha 
contribución en especie durante o período de 

prácticas?: 

Si 

En caso afirmativo, indicar que tipo (comida, 
transporte aloxamento...): 

TRANSPORTE OS DESPLAZAMENTOS A SÚA RESIDENCIA 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

400 ? 

Vehículo propio Necesario 
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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

CONCELLO DE BANDE 

Administración Pública 

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

Grao en Traballo Social 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

- 

Tarefas a realizar: FUNCIÓNS EDUCACIÓN SOCIAL 
Detección e prevención de situacións de risco 0 de exclusión social 
Elaboración, seguimento e avaliación do plan de traballo socio educativo 
Información, orientación e asesoramento de prestacións e recursos sociais, para facilitar 
a acción socio educativa 
Elaboración de informes socio educativos 
Coordinación co persoal do equipo 
Promoción e animación da comunidade 
FUNCIÓNS TRABALLO SOCIAL 
Estudo e diagnóstico social da comunidade, detección e análise de necesidades e 
demandas, no ámbito de intervención 
A elaboración dun plan de intervención comunitario de acordo coas necesidades 
detectadas ou anticipadas no diagnóstico social 
Identificar grupos vulnerables e de situacións de risco, para actuar de xeito preventivo e 
promoción social 
Atención de situacións individuais 
Xestión do servizo de axuda a domicilio 
Información, orientación e asesoramento a toda a poboación 
Fomento da participación activa da cidadanía 

Datos da práctica-Práctica 13 
Lugar de realización das prácticas CONCELLO DE BANDE 

Data de inicio das prácticas: -sen data 

Data de finalización das prácticas: -sen data 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 9:00 a 14:00 
A localidade onde se realiza a práctica conta con 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: 
Non 

En caso afirmativo indicar o nome 
 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado 
diario: 

 

A entidade pode facerse cargo de buscar aloxamento 
para facer a práctica? 

Non 

A entidade pode ofrecer gratuitamente o aloxamento á 
persoa estudante para poder realizar a práctica?: 

Non 

A persoa estudante recibirá da empresa unha 
contribución en especie durante o período de 

prácticas?: 

Non 

En caso afirmativo, indicar que tipo (comida, 
transporte aloxamento...): 
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