
Oferta de prácticas por parte das 
entidades- programa Campus Rural, 2021-

2022 
CÓDIGO PRÁCTICA: 4 

Datos da empresa 
Nome ou razón social da entidade colaboradora: ARBORE S COOP GALEGA 

Tipo de entidade: Outras 

Perfil do estudantado solicitado 
Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): GRAO EN XEOGRAFÍA E HISTORIA  

MASTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOXÍA E CIENCIAS DA ANTIGÜIDADE

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 
recomendables do alumnado solicitante: 

IMPRESCINDIBLE BOA ACTITUDE E GANAS DE CONECTAR COA XENTE 

Tarefas a realizar: Escavación arqueolóxica, restauración e/ou conservación do patrimonio 
Creación de contidos e execución de visitas didácticas e obradoiros co fin de pór en valor 
os elementos naturais patrimoniais e etnográficos do entorno e xerar recursos en 
contornos rurais e apego 

Datos da práctica 
Lugar de realización das prácticas: CAMPO LAMEIRO E CONCELLOS CERCANOS 

Data de inicio das prácticas: 27/06/2022 

Data de finalización das prácticas: 05/09/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

Existe algún mes do período de prácticas pechado Non 
por vacacións: 

Horario de realización das prácticas: 08:30 - 16:30 

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

A entidade pode facerse cargo de buscar aloxamento 
para facer a práctica?: 

 En caso afirmativa indicar o nome: 

 

En caso afirmativo, indicar o prezo aproximado diario: 

A entidade pode ofrecer gratuitamente o aloxamento á 
persoa estudante para poder realizar a práctica?: 

A persoa estudante recibirá da empresa unha 
contribución en especie durante o período de 

prácticas?: 

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

En caso afirmativo, valore económicamente a 
contribución en especie:: 

Si 

HAI DISTINTAS OPCIÓNS NA CONTORNA OU CERCANA, SERÍA PROCURAR 
O LUGAR AXEITADO 

30 EUROS DIARIOS 

Non 

Si 

O TRANSPORTE DENTRO DO POSIBLE SERÁ SEMPRE 
REALIZADO CUN DOS INTEGRANTES DA 
COOPERATIVA, NON É NECESARIO QUE TEÑA 
VEHÍCULO 

0,19 EUROS QUILÓMETRO 




