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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

Concello de Cabanas 

Administración Pública 

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

PCEO Grao en Turismo/Xeografía e historia 
Grao en Educación Social 
Grao en Enxeñaría Forestal 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

(Depende do perfil da/o alumna/o) 

Tarefas a realizar: Colaboración na programación e execución das actividades previstas no Plan de 
Sostibilidade Turística en DESTINO DO EUME: xestión de fluxos turísticos nas zonas de 
alta afluencia das fragas do Parque Natural das Fragas do Eume. Promoción de rutas 
micolóxicas, florísticas e etnográficas. Actualización da páxina web. Apoio ao sector 
turístico a través dun "ESPAZO PROFESIONAL DA COMARCA DO EUME PARA O 
TURISMO". Actualización do inventario de recursos turísticos e realización de accións de 
sensibilización. Actividades de promoción e marketing. Turismo: colaboración no 
desenvolvemento do Plan de Sostibilidade Turística en Destino Fragas do Eume 
Ed. social: colaboración co departamento de servizos sociais. 
Forestal: colaboración nos plans de xestión de biomasa. 

Datos da práctica-Práctica 32 
Lugar de realización das prácticas Casa do Concello de Cabanas 

Data de inicio das prácticas: Flexibe 

Data de finalización das prácticas: Flexible 
Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: De 7.30 a 14.30h 
A localidade onde se realiza a práctica conta con 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: 
Si 

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...): 

 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

 

Vehículo propio Non necesario 


