
 

PROGRA  MA DE BOL  
 
 
 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 

Asociación 

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

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Coñecementos da comarca do Limia, dinamización de entornos rurais, competencias 
para intervir con diferentes perfís e problemáticas Moi recomendable_ Nivel galego alto _ 
Celga 4 
Moi recomendable_ Ter coñecemento do medio rural galego, cultura. 

Tarefas a realizar: Implementación de plans individuais de atención educativa 
- Deseño e execución de proxectos formativos para a mocidade 
- Atención a grupos no eido do lecer 
- Desenvolvemento de propostas de educación ambiental 
- Promoción da autonomía a persoas usuarias do Centro de Inclusión Lodoselo 
- Acompañamento de persoas voluntarias no marco do Servizo Europeo de Voluntariado 
Implementar as actividades lúdico-educativas programadas polo CDR O Viso. Colaborar 
na programación de accións educativas,  vinculándoas ó tempo de lecer dacordo con 
proxecto educativo do CDR. Programación e implementación de actividades de 
dinamización comunitaria. Participar na avaliación das actividades realizadas. Dinamizar, 
planificar, e avaliar intervencións comunitarias e de participación cidadá que se 
desenvolvan entre os diferentes axentes que configuran a nosa comunidade rural. 

Datos da práctica-Práctica 36 
Lugar de realización das prácticas LODOSELO (SARREAUS) 

Data de inicio das prácticas: 15/05/2023 

Data de finalización das prácticas: 15/10/2023 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 9.00hs - 8.00hs 
A localidade onde se realiza a práctica conta con 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: 
Non 

En caso afirmativo indicar o nome XINZO DE LIMIA 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado 
diario: 

250/300? mes 

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?: 

Non 

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

 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

 

Vehículo propio Recomendable 


