
 

PROGRA  MA DE BOL  
 
 
 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

concello de Vilar de Barrio 

Administración Pública 

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

Grao en Educación Social 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

baixo a supervisión da traballadora municipal , realizará practicas nos servizos sociais 
de base . 

Tarefas a realizar: Tarefas a realizar nos servizos sociais comunitarios: 
TRABALLO SOCIAL: petición de axudas ou prestacións para infancia, RISGA, 
minusvalías, terceira idade, dependentes, etc. 
Xestión de axuda no fogar, xestión de prevención de violencia de xénero. Cooperación e 
tramitación de subvencións de diversas administracións que requiran servizo . Informes 
para diversos expedientes da cidadanía. 
EDUCACIÓN SOCIAL 
Educación familiar e social. Fomento da solidariedade. Xestións de voluntariado. 
Prevención de Violencia de Xénero. Cooperación nas actividades sociais do Concello as 
propias dunha traballadora social de Base nun concello pequeno do rural galego: 
visitas, valoracións, solicitude de axudas, percepción económicas etc... 

Datos da práctica-Práctica 38 
Lugar de realización das prácticas Concello de vilar de Barrio 

Data de inicio das prácticas: 01/06/2023 

Data de finalización das prácticas: 0109/23 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 8:00 a 15:00 
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...): 

 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

 

Vehículo propio Non necesario 


