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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

Mancomunidad Tierras Altas de Soria 
Administración Pública 

Perfil do estudantado solicitado 

Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 
Máster en Xestión Pública e Liderado Institucional 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

. 

Tarefas a realizar: Traballamos en distintos programas de desenvolvemento para a comarca: Plan 
Sustentabilidade Turística en Destino.Plan Integral de Desenvolvemento Intelixente e 
Sostible de Terras Altas.Concorrencia a convocatorias de axudas do Plan de 
Recuperación,Transformación e Resiliencia de Experiencias Turismo España, co 
proxecto de crear a Rede Nacional da Transhumancia,e á de proxectos innovadores de 
transformación territorial. 
Tarefas: 
- Apoiar aos proxectos de desenvolvemento 
- Apoiar na comunicación das actividades da Mancomunidade e a redacción de 
proxectos 
- Participar da xestión de proxectos 
- Análise,diagnósticos e conclusións con mozas e persoas da terceira idade do territorio 
- Tramitación subvencións (solicitude, seguimento, xustificación) 
- Expedientes de contratación,elaboración de pregos, plataforma de contratación do 
estado 
- Xeración de contido dixital e dixitalización da información. 
- Edición de textos,redacción e deseño de documentos,comunicación,cobertura de 
eventos 

Datos da práctica-Práctica 47 
Lugar de realización das prácticas Mancomunidad Tierras Altas de Soria (San Pedro Manrique) 

Data de inicio das prácticas: Indiferente 

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

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 8h-15:30h 
A localidade onde se realiza a práctica conta 

con aloxamentos para acoller ás persoas 
estudantes?: 

Si 

En caso afirmativo indicar o nome En San Pedro Manrique ou arredores a una distancia máxima de 12km á redonda. 

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?: 

Non 

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...) 

aloxamento 

En caso afirmativo, valore económicamente a 

contribución en especie 

150? mensuais 

Vehículo propio Necesario 


