
FACULTAT DE TURISME

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 Publicitat i Relacions Públiques

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 Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

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 Publicitat i Relacions Públiques



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 Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR10. Suport tècnic SEM / SMO
Entitat Ubika Marketing Online SL (www.ubika.cat)

Població Riudellots de la Selva

Descripció - Aprendre a planificar, configurar i gestionar campanyes a Google Ads, Meta, Linkedin i 
Twitter. 

- Estadístiques de les diferents plataformes. 
- Coneixement de les Plataformes i les eines disponibles per a portar a terme les campa-

nyes SEM i SMO.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR11. Pràctiques al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec de 
Peralada

Entitat Ajuntament de Peralada (http://visitperalada.cat)

Població Peralada

Descripció - Atenció presencial, telefònica i de correus electrònics de petició d’informacions turísti-
ques locals i comarcals.

- Gestió estadística i control de fulletons i tasques relacionades amb l’atenció acurada del 
visitant. 

- L’oficina de turisme està situada en el Centre de Turisme Cultura Sant Domènec que és 
al mateix temps un espai visitable, per tant es faran tasques de recepció i botiga: venda 
d’entrades, control i gestió d’estocs de la botiga i estadístiques.

Període 3 mesos 12 juny - 11 setembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Turisme

http://visitperalada.cat


Pràctica CR12. Plan Sostenibilidad Turística en Destino
Entitat Mancomunidad Tierras Altas de Soria (https://mancomunidadtierrasaltas.es/)

Població San Pedro Manrique (Soria)

Descripció La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria tiene en marcha un Plan de Sostenibilidad Tu-
rística en Destino, que se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. Dentro de este Plan 
se especifican 22 actuaciones a desarrollar e implementar, muchas de las cuales requieren 
supervisión y colaboración en la elaboración de contenidos. Por ello, la presencia de una 
persona en prácticas supondría una ayuda notable para la entidad y un importante espacio 
de desarrollo curricular, profesional y personal para el alumno/a.
- Colaboración en la actuación de la creación de un portal de e-turismo (comparativa de 

otras webs de turismo, propuesta de acciones, propuesta de mejoras…).
- Colaboración en el Plan de Eficiencia Energética y Movilidad Sostenible aplicada al turis-

mo en la comarca.
- Colaboración en la actuación de identificación, señalización y valorización de las diferen-

tes rutas no motorizadas del territorio.
- Colaboración en el proyecto piloto de virtualización de la oferta del producto turístico 

de Tierras Altas.
- Colaboración en el Plan de marketing.
- Colaboración en el Programa de atracción de emprendedores turísticos y nómadas di-

gitales.
- Apoyo en la labor de información y promoción turística.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Turisme

Pràctica CR13. Suport a la tècnica de Turisme de l’Ajuntament de Santa Pau
Entitat Ajuntament de Santa Pau (www.santapau.cat)

Població Santa Pau

Descripció - Realitzar taques de suport a la tècnica de turisme.
- Atenció al públic a l’oficina de turisme en presencial, telefònica i telemàticament.
- Gestió de documentació, plànols, díptics, etc...
- Gestió de xarxes socials.

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

Perfils Turisme

Pràctica CR14. Tècnic/a comunicació externa i interna
Entitat La Fageda Fundació (https://www.fageda.com/)

Població Santa Pau

Descripció - Comunicació interna: mailchim, cartelleria, mailings, pàgina web.
- Comunicació externa: xarxes socials.
- Maquetació de projectes.

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

Perfils Publicitat i Relacions Públiques

https://mancomunidadtierrasaltas.es/
https://www.fageda.com/


Pràctica CR15. Gestió i informació Centre Pyrfer Transfronterer de l’Aigua i el 
Ferro 

Entitat Ajuntament de Campdevànol (www.campdevanol.cat)

Població Campdevànol

Descripció - Obertura i tancament del museu del Centre Pyrfer, informació i registre dels visitants, 
informació de la història i recorregut per als visitants, venda de publicacions i records 
locals, informació turística genèrica del municipi.

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

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR16. Recepció/amfitriona (2 places) 
Entitat Cerdanya Ecoresort (www.cerdanyaecoresort.com)

Població Prullans

Descripció Funcions:
- Amfitrió i acompanyament de clients.
- Check-in i check-out.
- Venda creuada.
- Ajuda en la implementació/eines de sostenibilitat.
- Ús dels diferents canals de venda. 
- Atenció telefònica i reserves. 
- Assessorament de clients per gaudir de l’estada.

Formació complementària:
- Revenue.
- Anàlisis pla d’accions.
- Pla de comunicacions i xarxes socials.
- Pinzellada de pla de màrqueting i comercialització.
- Participació en reunions de departament.
- Conèixer la filosofia del Cerdanya EcoResort.

Període 3 mesos Juny - agost 2023 (+ possibilitat laboral)
L’entitat ofereix allotjament

Perfils Turisme

Pràctica CR17. Recepcionista i atenció al client en hotel 4*
Entitat Hotel El Convent Begur 4* (www.hotelconventbegur.com)

Població Begur

Descripció - Atenció al client, 
- Gestió de reserves
- Check-in, check-out
- Factures
- Atenció telefònica 

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

http://www.cerdanyaecoresort.com
http://www.hotelconventbegur.com


Pràctica CR18. Gestió i desenvolupament d’activitats turístiques a la natura
Entitat Altitud Exprem (www.altitudextrem.com)

Població Alp

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

L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Turisme

Pràctica CR19. Suport a la recepció i xarxes socials
Entitat Hotel Masia la Palma (www.masialapalma.com)

Població Espinavessa (Cabanelles)

Descripció - Tasques d’atenció al client, per telèfon, mail i a la recepció.
- Tasques organitzatives de reserves, confirmació, anulació, peticions de reserva. 
- Dinamitzar les xarxes socials.

Període 3 mesos Flexible dins del període 15 maig - 15 novembre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR20. Suport a la recepció
Entitat Hotel Bernat de So (www.hotelbernatdeso.com)

Població Llívia

Descripció - Tasques pròpies de suport a recepció: chekin, check out, reserves, gestió portals online, 
facturació, atenció presencial i telefònica, cobraments, tancament de caixa, atenció bar, 
atenció al client - atendre les diferents demandes, gestió de petits grups. 

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR21. Suport a l’Oficina de Turisme de Camprodon
Entitat Ajuntament de Camprodon (www.camprodon.cat)

Població Camprodon

Descripció - Tasques d’atenció al públic i suport a l’àrea de turisme.

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

Perfils Turisme

http://www.altitudextrem.com


Pràctica CR22. Suport a la recepció d’hotel
Entitat Hotel Rosa (www.hotelrosabegur.com)

Població Begur

Descripció - Funcions bàsiques de recepció d’hotel i d’spa com gestió de reserves i clients.

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Turisme

Pràctica CR23. Suport a la recepció de l’hotel-restaurant
Entitat Hotel Letuce S.L. (hotel-restaurant del Teatre) (www.hoteldelteatre.com)

Població Regencós

Descripció - Tot el que comporta la recepció de l’hotel i del restaurant: reserves, chek-in check-out, 
atenció als clients... (sempre amb una persona a prop per ajudar-la).

- Coneixement i pràctiques del nostre motor de reserves, del channel manager, CRM i 
facturació hotelera.

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

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR24. Enoturisme / Enologia i viticultura
Entitat Eccociwine SL (www.eccocivi.com)

Població Sant Martí Vell

Descripció - Visites guiades al celler amb tast de vins i organització d’esdeveniments.
- Controls de maduració del raïm i verema (preparació productes enològics, control dels 

processos de fermentació, collita de raïm).

Període 3 mesos Flexible dins del període juliol - octubre 2023
L’entitat pot ajudar en la cerca d’allotjament dins el territori

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Pràctica CR25. Promoció turística del monestir i forn romà
Entitat Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià (www.santmiquelfluvia.cat)

Població Sant Miquel de Fluvià

Descripció - Fer visites guiades al monestir i al forn romà.
- Reunir i interpretar dades rellevants de la zona, que posteriorment es trametran al públic 

en general. 

Període 3 mesos 15 juny - 15 setembre 2023

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques



Pràctica CR26. Pràctiques en Turisme a l’Ajuntament d’Amer
Entitat Ajuntament d’Amer (https://amer.cat/)

Població Amer

Descripció - Suport a la Tècnica en Turisme municipal.
- Coneixement del funcionament d’un ajuntament (promoció turística del municipi, realit-

zació de visites guiades, sol·licitud de subvencions en l’àmbit turístic, etc.)

Període 3 mesos Juny, juliol i setembre 2023

Perfils Turisme / Publicitat i Relacions Públiques

Sol·licitar una beca

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