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Datos da empresa 

Nome ou razón social da entidade colaboradora: GESMEDICAL-DIS S.L. 

Tipo de entidade: Empresa privada 

Perfil do estudantado solicitado 

Titulacións ás que vai dirixida a oferta (máximo 5): GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL (1 praza) 

GRAO EN TRABALLO SOCIAL (1 praza) 

GRAO EN ENFERMERÍA (1 praza) 

Requisitos e coñecementos imprescindibles ou 

recomendables do alumnado solicitante: 

INTERESE POLO TRABALLO CON PERSOAS MAIORES 

Tarefas a realizar: Funcións do Grado en Educación Social (realizarán as súas actividades no ámbito socio-

educativo, en actividades culturais, sociais, educativas e recreativas, sempre 

conxuntamente coas 3 Educadoras Sociais que traballan no centro): 

• Participación na elaboración, execución e avaliación das actividades de 

animación sociocultural, de estimulación, recretaivas..., individuais e/ou grupais. 

• Fomentar o desenvolvemento integral das persoas maiores mediante a acción 

lúdico-educativa. 

• Acompañar ás persoas no seu proceso de adaptación ao centro, así como 

apoiar ás familias. 

• Participación nas reunións periódicas co resto do equipo profesional, para a 

elaboración dos Plans de Atención Individualizada, os Informes Socio-

educativos... 

Funcións do Grado en Traballo Social (participarán en todas as actividades de traballo 

social do centro, xunto coa Traballadora Social do mesmo): 

• Participación na execución das actividades administrativas e realizar os 

informes sociais das persoas residentes, facilitarlles información sobre os 

recursos e efectuar a valoración da súa situación persoal, familiar e social. 

• Colaborar nas xestións pertinentes para a solicitude da valoración de 

Dependencia e dos procedimentos co Xudiciais de ratificacións de internamento, 

incapacitacións... 

• Apoiar no fomento da integración e participación das persoas maiores na vida 

do centro e da contorna. 

• Participación nas reunións periódicas co resto do equipo profesional, para a 

elaboración dos Plans de Atención Individualizada. 

Funcións do Grado en Enfermería (participarán en todas as actividades de vixilancia e 

atención ás necesidades humanas e sanitarias das persoas residentes, xunto coa 

Enfermeira do centro): 

• Preparación e administración da medicación. 

• Control das constantes vitais. 

• Colaborar coa Médica e co resto das profesionais (fisioterapeutas, auxiliares, 

psicóloga, educadoras...). 

• Realización de curas, analíticas, pedidos de farmacia... 

• Participación nas reunións periódicas co resto do equipo profesional, para a 

elaboración dos Plans de Atención Individualizada, os Informes Sanitarios... 

Datos da práctica 

Lugar de realización das prácticas: SAN AMARO (FOGARES RESIDENCIAIS SAN AMARO 1 e 2) 

Data de inicio das prácticas: 01/06/2022 

Data de finalización das prácticas: 31/08/2022 

Flexibilidade no mes de inicio e remate: Si 

 

Existe algún mes do período de prácticas pechado Non 

por vacacións:  

Horario de realización das prácticas: De 8:00 a 22:00 (por turnos, flexible) 

A localidade onde se realiza a práctica conta con Si 

aloxamentos para acoller ás persoas estudantes?:  



A entidade pode facerse cargo de buscar aloxamento 

para facer a práctica?: 

 En caso afirmativindicar 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:: 

Non 
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