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Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: 

Tipo de entidade: 

CONCELLO DE MANZANEDA 

Administración Pública 

Perfil do estudantado solicitado 
Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

Recomendable ter interese pola empatía ca xente maior e ca cativada, para poder 
planificar, programar e realizar actividades de intercambio interxeracional do rural, no 
caso concreto que concirne a Manzaneda 

Tarefas a realizar: Programación de actividades para o Programa Manzaneda Interxeracional o contacto 
dos maiores e neno/as de Manzaneda, en prol de reforzar a perdularibilidade do 
coñecemento e valores tradicionais. 
Programación e realización de actividades físicas, cognitivas para a cativada de 
Manzaneda 
Programación e realización de actividades físicas, cogntitivas para os maiores de 
Manzaneda 
Programación e realización de actividades de transvase do patrimonio inmaterial entre os 
máis maiores de Manzaneda e os máis novos. 

Datos da práctica-Práctica 5 
Lugar de realización das prácticas DEPENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE MANZANEDA 

Data de inicio das prácticas: 01/07/20238 

Data de finalización das prácticas: 01/10/2023 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado 
por vacacións: 

Non 

Horario de realización das prácticas: 8.30-14.00, algunha tarde según actividades a desenvolver de 17.00 a 20.00 restando 
no seu caso do horario matinal 

A localidade onde se realiza a práctica conta con 
aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?: 

Si 

En caso afirmativo indicar o nome albergue municipal, hostal, casa en alquiler 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado 
diario: 

7 ? o albergue municipal 

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 Non necesario 


