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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

Relintre 

Empresa privada 

Perfil do estudantado solicitado 
Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): Grao en Publicidade e Relacións Públicas 

Máster Universitario en Comunicación de Medios Socias e Creación de Contidos 
Grao en Comunicación Audiovisual 
Máster en Dirección de Arte en Publicidade 
 Grao en Enxeñaría Informática 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Ser proactivo/a, ter moito desexo de aprender e estar disposto/a a realizar tarefas 
novas/innovar 

Tarefas a realizar: Publicidade colaboración nas labores da axencia de marketing: creación contido, 
atención cliente, deseño web, plans de marketing… Informática colaboración en tarefas 
en sofware de programación a medida, especializada en ERPs, 
tarefas en PHP (usamos Symfony + Api Platform) e Typescript (Angular, React...), 
Android 
e iOS. Comezarase coñecendo as distintas áreas da empresa relacionadas coa titulación 
(visitar a web) e pasadas unhas semanas o alumnado terá a posibilidade de centrarse na 
área que máis desexe profundizar. 

Datos da práctica-Práctica 35 
Lugar de realización das prácticas Rodeiro 

Data de inicio das prácticas: 15/05/2023 

Data de finalización das prácticas: 15/11/2023 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: A pactar co alumnado 
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? 

Si 

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

Si 

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...): 

Comida e aloxamento 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

1000 

Vehículo propio Recomendable 


