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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

MÁIS ESCOLA, S.L. 

Empresa privada 

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

Grao en Educación Primaria 
Grao en Educación Social 
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Ten que e saber enfocarse na súa labor educativa. Aínda que tamén debe ser una 
persoa creativa, dinámica, positiva y enérxica, empatía, resolutiva, comunicativa, asertiva 
e ter dons para a improvisación e a organización. 

Tarefas a realizar: De acordo as competencias da titulación que posúa cada candidatura se lle proporá a 
participación nalgún/s dos seguintes programas: 
Residencias de Persoas Maiores: acompañamento á monitora encargada do tempo de 
ocio nas actividades programadas (celebración de festividades, obradoiros manuais, 
obradoiros de lecto-escritura...) e preparación dalgún obradoiro adaptado a este 
colectivo. 
Conciliación Familiar: apoio escolar, obradoiros adaptados ao colectivo (manuais e 
creativos), inglés, teatro, xogos colectivos, pre-deporte e, nalgúns casos, actividades 
deportivas máis específicas (baile, fútbol, baloncesto). 
Campamentos de Verán: obradoiros e práctica deportiva (fútbol, bádminton, 
baloncesto...), acompañamento as monitoras/es nos obradoiros programados e creación 
de obradoiros adaptados ao colectivo (manuais, de animación a lectura, xogos...) 
 

Datos da práctica-Práctica 4 
Lugar de realización das prácticas BOBORÁS 

Data de inicio das prácticas: Maio 

Data de finalización das prácticas: Setembro 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 09:00 a 15:00 
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 Recomendable 


