
FACULTAT DE LLETRES

Pràctica CR04. Suport a l’Àrea de Cultura Ajuntament de Vilablareix
Entitat Ajuntament de Vilablareix (www.vilablareix.cat)

Població Vilablareix

Descripció - Preparació dels diferents actes de cultura. Programació i realització del juliol a la fresca i 
Vilablareix en viu. 

- Programació de les activitats de tardor i festa de Sant Menna.
- Redacció de projectes culturals.
- Actualitzar l’agenda del web i Girona Cultura.

Període 3 mesos Juliol, setembre i octubre 2023 (aturada a l’agost)

Perfils Comunicació Cultural

Pràctica CR05. Suport al departament de Turisme i administratiu
Entitat Ajuntament de Bolvir (www.bolvir.cat)

Població Bolvir

Descripció - Venda d’entrades i productes al museu Espai Ceretània.
- Organització del Museu.
- Gestió de la pàgina web.
- Visites guiades.
- Escrits per a les publicacions a les xarxes socials, revistes i/o diaris.
- Possibilitat ajudant arqueòlegs.

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Comunicació Cultural / Història

Pràctica CR06. Gestió programa GIS
Entitat Ajuntament de Camprodon (www.camprodon.cat)

Població Camprodon

Descripció - Inventari i bolcatge de dades dins el programa QGIS 

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient



Pràctica CR07. Suport administratiu a l’Ajuntament
Entitat Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa (www.brunyola.cat)

Població Brunyola i Sant Martí Sapresa

Descripció - Desenvolupament de tasques administratives utilitzant suports digitals (rebre, transme-
tre i controlar entrades i sortides d’informació, gestió de xarxes socials i comunicacions, 
classificació i arxiu d’expedients, documentació i correspondència) i atenció a la ciutada-
nia i amb tercers.

Període 3 mesos Juliol, agost i setembre 2023

Perfils Comunicació Cultural / Llengua i Literatura Catalanes / Filosofia

Pràctica CR08. Suport a les àrees de cultura, turisme i promoció
Entitat Ajuntament de Sant Joan les Fonts (http://www.santjoanlesfonts.cat/)

Població Sant Joan les Fonts

Descripció - Suport a tasques diverses: Atenció turística, revisió de la web, arxiu d’imatges, suport a la 
creació i/o desenvolupament d’activitats culturals.

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Comunicació Cultural / Història / Història de l’Art / Filosofia

Pràctica CR09. Tècnic auxiliar de I+D i Qualitat
Entitat Burés Profesional, SA ( https://www.burespro.com/)

Població Vilablareix

Descripció - Suport a Departament de I+D i Qualitat. 
- Dur a terme controls de temperatura de piles de compostatge i d’humitat. 
- Control de qualitat de materials d’entrada i sortida. 
- Suport en la implementació de bones praxis en el procés de compostatge i elaboració i 

preparació de terres i substrats. 
- Suport en la realització d’assajos d’I+D de prova de nous productes i seguiment de l’exe-

cució de projectes de I+D i millora de processos. 
- Anàlisi de rendiment de processos i balanços de materials. 
*Possibilitat de contractació després del període de pràctiques.

Període 3 mesos 15 maig - 15 novembre 2023

Perfils Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Sol·licitar una beca

https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
https://forms.gle/zWEfWR2CRbMTXNv39
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