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PRACTICUM DE TRABALLO SOCIAL 

OFERTA PRAZAS CURSO 2021-22 

Nota importante: 

En todalas entidades que se ofertan, iniciouse o correspondente convenio de cooperación educativa. 

Porén, moitos deles se atopan en trámite administrativo a día de hoxe. No caso de que algún non 

prospere, polo motivo que fose, eliminarase da listaxe final de asignación. O destino asignado será o 

seguinte que o/a alumno/a consigne na súa solicitude definitiva, en función da orde de prelación e da 

nota do seu expediente académico. 

*Praza pendente de confirmar: hai prazas que están pendientes de confirmación por diversos 

motivos axenos a Universidade, e polo tanto non podemos asegurar a súa diponibilidade a día de hoxe. 

 
 
OURENSE CIDADE E LIMÍTROFES 

INSTITUCIÓN PRA 

ZAS 

AMBITO OBSERVACIÓNS 

Concello de 3 SS.SS 1- Unidade de traballo social sita en 

Barbadás. 

1- CIM: sito en Barbadás. 

1- Unidade de traballo social sita en A 

Valenzá, con posibilidade de ver programa 

coordinación de SAF.  

Barbadás-  Comunitarios 

Servizos Sociais   

Comunitarios   

Concello de 
Ourense-Servizos 
Sociais 
Comunitarios 

6 SS.SS. Comunitarios As persoas serán distribuídas entre as 
distintas UNIS pola xefa de servizo. 
   

 

Sergas-SAP Centro 
de Saúde da Ponte* 

1   Sanidade Centro de saúde. 
*Praza pendente de confirmación 
definitiva supeditada ao concurso de 
traslados. 

Fundación de 
Solidaridad 
Amaranta 

1 Terceiro sector. 
Muller. 

Traballan con mulleres vitimas de 

violencia de xénero e de explotación 

sexual. 

IMELGA-Ourense 1 Xudicial Equipo de valoración psicosocial. 

Instituto de Medicina Legal de Galicia 

mailto:sdexbo@uvigo.es
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Fundación San 
Rosendo* 

1 Terceiro sector. 
Persoas maiores. 

Inclúe traballo nas oficinas centrais da 
fundación combinado con visitas a 
diferentes centros residenciais e centros 
de día. 
*Praza pendente de confirmación 
supeditada á evolución da situación 
sanitaria. 

Proxecto 

Home* 

1 Terceiro sector. 

Drogodependencias 

*Praza pendente de confirmación 

supeditada á evolución da situación 

sanitaria. 

Asociación 

Autismo Por Eles 

TEA 

 

1 Terceiro sector / 
saúde 

Silvia (T.S.) está contratada a media 

xornada. O alumnado completará a 

xornada con profesionais do resto do 

equipo ou prolongando o período de 

prácticas. 

Cruz Vermella 

Ourense* 

6 Terceiro sector. 

Varios 

Programas nos que se ofertan prazas: 
- Familias acolledoras: 1 

- Atención urxente e 1ª acollida: 1 

- Sen teito: 1 

- Maiores: 1 

- Emprego: 1 

- Refuxiados: 1 

   
Os alumnos/as que elixan este destino 

serán distribuídos pola propia 

coordinadora da entidade entre as 

prazas que ofertan. De non cubrirse as 

prazas, ou por iniciativa do grupo, pode 

establecerse rotar entre máis dun 
programa. 
*Prazas pendentes de confirmación 
supeditadas á evolución da situación 
sanitaria. 
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Afaor- 

Asociación de 

familiares de 

persoas 

enfermas de 

Alzheimer* 

1 Terceiro 

sector/persoas 

maiores 

Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e rehabilitadores 

no seu ámbito. *Praza pendente de 

confirmación supeditada á evolución da 

situación sanitaria. 

Punto de 

Encontro Familiar 

1 Consellería de 

Política Social 

/infancia e familia  

Xestión externalizada a través de 
empresa privada: Eulen, servizos 
sociosanitarios 

Fundación 

ALDABA-

Ourense 

1 Terceiro sector Tutela de personas adultas 

Cáritas - Ourense 1 Terceiro sector / 

inclusión social 

O alumnado estará presente en distintos 

programas da entidade: programa de 

menores, programa de maiores, 

comedor social, programa de animación 

comunitaria. 

Empresa 

Troncoso-

Ourense* 

1 Empresa privada/ 

persoas 

maiores/Psiquiatrí

a/ Centro de día 

 

 

Neste destino xestionan unha unidade 

residencial de psiquiatría, un Centro de 

día de maiores, apartamentos tutelados e 

unha unidade convivencial de persoas 

maiores. 
*Praza pendente de confirmación. 

Aspanas – 

Asociación de 

persoas con 

discapacidade 

psíquica 

1 Terceiro 

sector/discapacidade 
Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e rehabilitadores no 

seu ámbito 

Xunta de Galicia – 

Quérote+ (Ourense) *  

 

1 Administración Pública 

/ Mocidade  

Rede de asesoramento afectivo-sexual para 

a mocidade.  

Dependente da Xunta de Galicia e 

xestionado a través do Consorcio galego 

de servizos de igualdade e benestar. 

*Praza pendente de confirmación 

supeditada á evolución da situación 

sanitaria. 

Morea –Asociación 

de Familiares de 

enfermos mentais 

de Ourense. 

1 Terceiro sector/ 

saúde 

Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e 

rehabilitadores no seu ámbito. 

 

AODEM – Asociación 

ourensana de esclerose 

múltiple, ELA e 

Parkinson 

 

1 Terceiro sector/ 

discapacidade 

Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e rehabilitadores 

no seu ámbito. O T.S está contratado a 

media xornada. O alumnado completará a 

xornada con profesionais do resto do 

equipo ou prolongando o período de 

prácticas.  
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Asociación Centro 

Trama  

 

1 Terceiro sector / 

infancia  

 

Xestores do Centro de atención de día 

Trama.  

Usuarios: infancia e menores en conflito. 

Centro residencial 

Nosa Sra. Dos 

Miragres  

 

1 Centro de persoas en 

situación de 

dependencia da Xunta 

de Galicia  

Xestión directa: Xunta de Galicia  

Tipoloxía de usuarios/as: persoas en 

situación de dependencia (maiores).  
Está no concello de Barbadás pero conta 
con acceso en transporte urbano.  

Centro de 

menores de 

atención 

específica 
“Montefiz” 

1 Centro de menores 

da Xunta de Galicia 

con xestión 

externalizada 

Xestión: Fundación Diagrama 
Tipoloxía de usuarios/as: menores con 

necesidades específicas e menores en 

conflito 

Centro de 

menores 

“Monteledo” 

1 Centro de menores 

da Xunta de Galicia 

con xestión 

externalizada 

Xestión: Fundación Diagrama 
Tipoloxía de usuarios/as: menores en 

conflito 

Centro de 

menores 

“Montealegre” 

1 Centro de menores 

da Xunta de Galicia 

con xestión 

externalizada 

Xestión: Fundación Diagrama 
Tipoloxía de usuarios/as: menores con 
necesidades específicas e menores en 
conflito 

Centro de día 

Alzheimer - Ourense  

 

1 Xunta de Galicia /Afalu  

 
Rede de centros especializada en 

Alzheimer. A xestión do centro, propiedade 

da Xunta de Galicia, está externalizada a 

Afalu (situado na Rúa Bernardo González, 

zona Lagoas). Preferible que a/o alumno/a 

esté vacinado/a. 

Domus VI- 

Geriatros 

Barbadás 

1 Empresa privada / 

Persoas maiores 

Residencia de maiores situada no barrio 

de Barbadás. 

 

Asociación 

PROVIVENDA 

(Ourense)   
 

1 Terceiro sector/ 

Vivenda 

Desenvolven diversas accións 

encamiñadas a garantizarlle ás persoas 

acceso a unha vivenda. 

Centro de día de 

Ourense  

 

1 Consorcio /Persoas  

maiores 

 

A xestión do centro, propiedade do 

Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar e está externalizada a Atendo 

(situado na Rúa Ramón Abellas, zona 

Mariñamansa). 

Asociación APES 1 Terceiro sector Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e 

rehabilitadores no seu ámbito. 
Inclúe programa de intervención en 

prisións (medidas en medio aberto e 

pechado) /programa de escola viva 

(centro cívico e prevención de 

vandalismo en centros escolares) 

/programa de cidadanía activa (emprego, 

inserción laboral de persoas en situación 

de vulnerabilidade). 
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RESTO DA PROVINCIA DE OURENSE 

 

INSTITUCIÓN PRAZAS AMBITO OBSERVACIÓNS 

Alpixendra Servicios 

Rurais S.L. 

1 Empresa privada  Atención integral e 

normalizadora a persoas no seu 

domicilio  

Concello de Xinzo de Limia 2 SS.SS 

Comunitarios 

 

Fogar Residencial de Dacón-
Maside 

1 Empresa privada 
/ Persoas maiores 

Residencia e vivenda 

comunitaria de maiores situada 

en Dacón-Maside 

Residencia Hermanos Prieto- 
O Carballiño 

1 Empresa privada 
/ Persoas maiores 

Residencia de maiores situada 

en O Carballiño. 

Concello de Verín 2 SS.SS 
Comunitarios 

 

Concello de Coles 1 SS.SS 
Comunitarios 

 

Asociación centro 

desenvolvemento rural 

O Viso* 

1 Terceiro sector Localidade: Sarreaus 

Localidade: Vilardevós 

Incluídos dentro da 

confederación de centros para 

o desenvolvemento rural de 

España. 
*Praza pendente de 
confirmación definitiva. 

Sergas-SAP Centro de Saúde 
de Celanova-Bande* 

1 Sanidade Centro de saúde. 

* Praza pendente de 

confirmación definitiva 

supeditada ao concurso de 

traslados. 

Colexio CPR Vila do 
Arenteiro 

1 Educación/ 
entidade 
concertada 

Desenvolven diversos programas 

preventivos e de educación 

especial no seu ámbito.  
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VIGO CIDADE 

 

INSTITUCIÓN PRA

ZAS 

AMBITO OBSERVACIÓN 

 
 

Concello de Vigo 

3 Servizo de 

SS.SS. - 

SS.SS 
Comunitarios/ 

Unis que destine a xefa do servizo 

dentro da cidade de Vigo. 

Sergas – CHUVI. 

Hospital Álvaro 

Cunqueiro 

2 Sanidade Atención especializada. 

Hospitalización. 

Servizos: infancia/pediatría e 

xinecoloxía 

Fundación MENELA- 

Vigo* 

1 Terceiro sector / 
saúde  

Desenvolven diversos programas 
preventivos, asistenciais e 
rehabilitadores no seu ámbito. * Praza 
pendente de confirmación definitiva. 

Doral residencias*  1 Empresa 

privada / 

Persoas 

maiores 

Residencia da terceira idade. 

Horario de mañana y tarde de 8:00-

22:00. * Praza pendente de 

confirmación definitiva. 

ASVIDAL-Vigo 1 Terceiro sector/ 

Unidade 

asistencial 

Unidade de tratamento de condutas 

aditivas legais con e sen sustancia. 

Asociación 
PROVIVENDA-Vigo 

1 Terceiro 

sector/ 

Vivenda 

Desenvolven diversas accións 

encamiñadas a garantizarlle ás persoas 

acceso a unha vivenda. 

Fundación ALDABA-
Vigo 

1 Terceiro sector 
 

Tutela de personas adultas 

Asociación Érguete* 1 Terceiro sector Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e 

rehabilitadores no seu ámbito. 

* Praza pendente de confirmación 

definitiva supeditada á evolución da 

situación sanitaria. 

Alento- Asociación de 
dano cerebral de Vigo* 

1 Terceiro 
sector/saúde 

* Praza pendente de confirmación 

definitiva e tamén se a praza é en 

centro de día ou centro residencial. 

Punto de Encontro 

Familiar-Vigo* 

1 Consellería 

de Política 

Social 

/infancia e 

familia  

Xestión externalizada a través de 
empresa privada: Alvalop. *Praza 
pendente de confirmación. 

Asociación ciudadana 

de lucha contra la 

droga Alborada*-VIGO 

 

1 Terceiro sector. 
Drogodepend

encias 

Centro de Día, Comunidad Terapéutica 
y Unidad Asistencial. 
*Praza pendente de confirmación 
supeditada á concesión de permiso da 
Xunta. 
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Centro de atención á 

drogodependencias do 

Concello de Vigo- 

CEDRO* 

1 Drogodependen
cias 

Centro de dependencia municipal. 
Posibilidade de horario partido. 
*Praza pendente de confirmación 
definitiva 

Cruz Vermella Vigo* 1 Terceiro 

sector. 

Varios 

*Praza pendente de confirmación 

supeditada á evolución da situación 

sanitaria. 

Domus VI- Vigo 1 Empresa 

privada / 

Persoas 

maiores 

Residencia de maiores situada en 

Vigo. 

 

Rede de Mulleres 

contra os malos 

tratos-Vigo 

1 Terceiro sector/ 
Muller/Igua

ldade 

Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e 

rehabilitadores no seu ámbito. 
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RESTO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

 

INSTITUCIÓN PRAZ
AS 

AMBITO OBSERVACIÓN 

Concello de O Rosal 1 SS.SS. 
comunitarios 

 

Domus VI- Lalín 1 Empresa 
privada / 
Persoas 
maiores 

Residencia de maiores situada en 

Lalín 

 

Concello de Tui 2 SS.SS. 
Comunitarios 

 

Concello Vilagarcía de Arousa 1 SS.SS. 
comunitarios 

 

Concello de Cerdedo-Cotobade* 1 SS.SS. 
comunitarios 

*Praza pendente de confirmación 

definitiva. 

Concello de Gondomar* 1 SS.SS. 
comunitarios 

*Praza pendente de confirmación 

definitiva. 

Concello de Tomiño 1 SS.SS. 
comunitarios 

 

Concello de Porriño* 1 SS.SS. 
comunitarios 

*Praza pendente de confirmación 

definitiva. 

Concello de Rodeiro 1 SS.SS. 
comunitarios 

 

Sergas-Hospital Montecelo 

(Pontevedra) 

 

1 Sanidade Unidade de traballo social  

Atención especializada. 

Hospitalización.  

Sergas-Hospital Provincial 

(Pontevedra) 

 

1 Sanidade Unidade de traballo social  

Atención especializada. 

Hospitalización. 

Sergas-Hospital do Salnés 

(Pontevedra) 

 

1 Sanidade Unidade de traballo social  

Atención especializada. 

Hospitalización. 

Centro Príncipe 

Felipe (Pontevedra) 

2 Infancia, 

menores e 

xuventude 

Conta con: centro infantil, escola 

infantil, unidade de 

primeira acollida e centro infanto-

xuvenil. 

Asociación Boa Vida 

Inclusión Social 

(Pontevedra) 

1 Terceiro 

Sector / 

Inclusión 

social 

Programas de inclusión social do 

Plan Galego de Inclusión Social. 

Programa de persoas migrantes. 

Centro Penitenciario A Lama 1 Centro 

Penitenciario 

Praza no Servizo de Traballo 

social do Centro penitenciario. 

Dende a entidade solicitan que 

recordemos que o alumno/a 

asume o desprazamento ata o 

centro. 
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Asociación San Xerome 
Emiliani- A Guarda 

1 Terceiro 

Sector/ 

discapacidad

e 

Desenvolven diversos programas 

preventivos, asistenciais e 

rehabilitadores no seu ámbito. 

Residencia de maiores de Cesantes- 

Redondela 

 

1 Consorcio 

/Persoas  

maiores 

 

Centro propiedade do Consorcio 

Galego de Igualdade e Benestar 

(situada en Cesantes-Redondela). 

Asociación Diversidades Acolle-

Tui 

1 Terceiro Sector 

/ Inclusión 

social 

Desenvolven diferentes 

programas dirixidos á atención 

social, psicolóxica e educativa de 

persoas y colectivos en situacións 

de vulnerabilidade, en especial, 

migrantes. 
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PROVINCIA DE LUGO 

 

INSTITUCIÓN PRAZAS AMBITO OBSERVACIÓN 

Sergas- Hospital 
Comarcal de Monforte 
de Lemos 

1 Sanidade Atención 

especializada. 

Hospitalización. 
 

Sergas- HULA-Lugo 1 Sanidade Atención 

especializada. 

Hospitalización. 

 

Concello de O Saviñao 1 SS.SS. 

comunitarios 

 

Concello de Bóveda 1 SS.SS. 

comunitarios 

 

Concello de Monforte 

de Lemos 

1 SS.SS. 

comunitarios 

 

Concello de Lugo 1 SS.SS. 
comunitarios 
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PROVINCIA DE A CORUÑA 

 

INSTITUCIÓN PRA 

ZAS 

AMBITO OBSERVACIÓN 

Concello de Oleiros 1 SS.SS. 
comunitarios 

 

Concello de A Coruña* 1 SS.SS. 
comunitarios 

*Praza pendente de confirmación 
definitiva. 

Colexio Oficial de 

Traballo Social de Galicia 

(COTSG) * 

1 Colexio 

profesional 

*Praza pendente de confirmación 

definitiva 

Residencia Galimedical Los 
Arcángeles-Teo 

1 Empresa privada 
/ Persoas maiores 

Residencia de maiores situada en 

Teo 

 

Sergas – COF Ventorrillo (A 

Coruña) *  

1 Sanidade Centro de saúde.  

Praza compartida: centro de  
orientación e planificación familiar.  

*Praza pendente de confirmación 

definitiva 

Sergas – CHUAC (A Coruña) 
*  

 

1 Sanidade Unidade de traballo social  

Atención especializada. 

Hospitalización. *Praza pendente de 

confirmación definitiva 

Sergas – CHUAC-Hospital 

Materno Infantil (A Coruña) * 

1 Sanidade  Praza compartida: Unidade de 

traballo social e atención temperá. 
*Praza pendente de confirmación 

definitiva 

Casa de acollida de mulleres 

maltratadas-O Ferrol 

 

1 Muller/Igualda

de 

Dependencia municipal do 

concello de O Ferrol. Resquisito 

indispensable: a persoa de 

prácticas debe ser unha muller. 

Complexo Xerontolóxico O 

Castro-Teo 

1 Empresa 

privada / 

Persoas 

maiores 

Residencia e centro de día de 

maiores situada en Teo 

 

Centro de Atención Social 
continuada Padre Rubinos- 
A Coruña* 

1 Terceiro 

sector/ Centro 

residencial 

Centro residencial para persoas 

maiores 

1 Terceiro 

sector/ 

Inclusión 

social* 

Albergue.*Praza pendente de 
confirmación definitiva. 

Centro de Inserción social 
(CIS) Carmela Arias y Diaz 
de Rábago-A Coruña 

1 Centro de 

inserción social  

 

Dependente da Secretaría Xeral de 

Institucións Penitenciarias.  

 
 


