BOLSAS E PRÁCTICAS PROFESIONAIS
ORGANISMOS PRIVADOS

1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
O programa IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)
ofrece e tramita prácticas de carácter internacional a estudantes de especialidades técnicas, ou a empresas
nacionais que accedan a acoller futuros profesionais estranxeiros.
A característica principal do programa de intercambio profesional IAESTE é a enorme versatilidade das ofertas
coas que traballa. Os parámetros que definen a oferta son flexibles e decídeos o empresario en función das
súas necesidades. Así mesmo, os estudantes acceden a un amplo abano de propostas profesionais acordes ás
súas motivacións, currículo e axenda académica. Conta con delegacións en Madrid, Cataluña, Andalucía,
Valencia, Euskadi e Zaragoza e outros centros non adscritos a delegación.

IAESTE (THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF
STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE). PRÁCTICAS PARA ESTUDANTES
Requisitos

Proceso de selección

Ser estudante dalgunha carreira técnica ou experimental e
estar matriculado en facultades onde teñan o programa
IAESTE.
Os requisitos académicos, profesionais e de idiomas,
varían en función de cada oferta e das necesidades da
institución ofertante.
Necesidade de ter superado un 50% dos créditos
universitarios.

O proceso comeza no mes de outubro, cando se envía a
todos os Centros Universitarios a información que deben
ofrecer ós estudantes. Para organizar as visitas ás
entidades, cada estudante español intégrase nun grupo de
traballo dentro do seu Centro, onde se lle aconsella e dota
de materiais –cartas de presentación,documentos de apoio,
tarxetas de visita, etc. O estudante presenta o programa á
entidade; si esta amosa interese, IAESTE ofrécelle
finalmente unha Oferta de Colaboración
UniversidadEmpresa para un estudante estranxeiro, sempre
en termos que as entidades atopen atractivos.

Lugar
O IAESTE está presente en 80 países, podendo realizar as
prácticas en cada un deles.

Máis información en: iaeste.es

Prazos de solicitude

Duración e contía

IAESTEEspaña ten como data límite para a recepción de
ofertas de prácticas en entidades españolas ata o mes de
decembro.

As prácticas realizaranse usualmente entre xullo e setembro,
pero tamén noutros períodos e distinta duración.
As prácticas son remuneradas, asegurándose uns ingresos
mínimos que permitan ó estudante facer fronte ó custo de
vida do país de destino. O aloxamento e a recepción corren
a cargo da Asociación.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
Estas bolsas ofrecen ós estudantes universitarios e recén titulados (Universitarios, Ciclos Formativos de Grao
Superior Ciclos Formativos de Grao Medio) a posibilidade de realizar prácticas formativas remuneradas en
empresas españolas, facilitando así a súa incorporación ó mercado de traballo.

FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDADE DE ZARAGOZA. BOLSAS DE
PRÁCTICAS
Requisitos

Proceso de selección

Ser estudante universitario con máis da metade da
carreira superada ou ser Titulado Universitario, Técnico
Superior (Ciclos Formativos de Grao Superior) ou Técnico
(Ciclos Formativos de Grao Medio), cunha antigüidade
máxima de 18 meses.
Non estar realizando ningún traballo remunerado, non
estar percibindo o seguro de desemprego, non estar
desfrutando de ningunha bolsa de calquera tipo e non
realizar ningunha actividade profesional ou académica que
impida a normal realización das prácticas formativas.
Non ter desenvolto traballo profesional algún relacionado
coa súa titulación despois de ter finalizado os seus
estudos.
Non ter realizado previamente unha práctica formativa a
través de FEUZ, aínda que a duración da mesma fose por
un período de tempo inferior ó máximo permitido de 10
meses.

Máis información en: feuz.es

Duración e contía
As bolsas terán unha duración de entre 3 e 10 meses
(improrrogable).
As prácticas son remuneradas, estando obrigada a empresa
a financialas

Lugar
En empresas nacionais.

Prazos de solicitude
Sen prazo establecido.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
As bolsas pretenden ofrecer ós estudantes de arquitectura ou mozos arquitectos a posibilidade de realizar
prácticas profesionais en estudos europeos de arquitectura.

FUNDACIÓN CAIXA DE ARQUITECTOS BOLSAS ARQUIA
Requisitos

Proceso de selección

Para estudantes:
Ter superado, nalgunha escola española de arquitectura,
como mínimo o 60% dos créditos para obter o título de
arquitecto.
Estar matriculado nalgunha escola española de
arquitectura no momento da convocatoria.

Existen dúas modalidades asignadas: mediante expediente
académico e concurso. Para asegurar a distribución
xeográfica das bolsas, pondérase o número de inscricións
válidas recibidas por centro e modalidade.
Expediente académico: Os candidatos serán
seleccionados en virtude do seu expediente académico.
Este valorarase pola media das notas obtidas nas
materias superadas da carreira, así como pola media das
notas obtidas nas materias superadas de Proxectos (a tal
efecto consideraranse todas as que dependan do
Departamento de Proxectos Arquitectónicos). As notas
medias serán calculadas polo solicitante segundo se
especifica nas bases da convocatoria. A solicitude
realizarase a través da súa web e non se admitirán
documentos nin outro material distinto ao da inscrición.
Concurso: Os estudantes serán seleccionados en virtude
do material enviado a concurso sobre o tema proposto,
que varía cada ano.
Máis información en: arquia.es

Para arquitectos:
Obter o título de arquitecto nalgunha escola española de
arquitectura despois do 30 de abril do ano da convocatoria.
Non poderán optar á bolsa aqueles candidatos que
gozaran dunha bolsa da Fundación Caixa de Arquitectos
anteriormente.

Lugar
Estudos de arquitectura de España e da UE de recoñecido
prestixio.

Prazos de solicitude

Duración e contía

No primeiro cuatrimestre do ano seguinte ao da convocatoria.

Durante o período de prácticas, a Fundación Caixa de
Arquitectos subvencionará ao bolseiro cunha dotación
económica segundo o destino, ademais do custo da viaxe.
Así mesmo, a Fundación proporcionará ao bolseiro
cobertura nos termos da póliza de asistencia en viaxe.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
Estas bolsas outórganse para a realización de prácticas profesionais con autónomos, en microempresas e en
pequenas e medianas empresas (PEME).

BANCO SANTANDER UNIVERSIDADES. BOLSAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESA
CRUE-CEPYME
Requisitos

Proceso de selección

Estar matriculado ou cursando estudos, en virtude de
programas de mobilidade académica ou de convenios,
nunha Universidade española ou centro adscrito ás
mesmas participante no Programa.
Estudantes de grao e máster (oficiais e propios).
Ter superado créditos suficientes do correspondente título
universitario, para, segundo criterio da propia Universidade
ou centro adscrito á mesma, poder acceder a la
realización de prácticas externas.
Non manter relación contractual de tipo laboral, de
prestación de servizos ou asimilable coa empresa,
institución ou entidade algunha.
Non ter resultado beneficiario de bolsa ou axuda
económica ó amparo de anteriores convocatorias do
Programa.

Máis información en: becas-santander.com

Duración e contía
As bolsas terán unha duración mínima de tres meses,
ampliable a seis, e a súa contía será de 300 euros/mes, cun
totalde 900 Euros por tres meses.
A súa duración no curso 2017 foi desde o 15 de febreiro até
o 30 de setembro.

Lugar
En España en microempresas, en pequenas e medianas
empresas (PEME), ou con autónomos.

Prazos de solicitude
Para estudantes ata o 12/02/2018 e para Pymes ata o
28/02/2018 de 2018.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
Estas bolsas ofrecen ós estudantes universitarios e titulados a posibilidade de desfrutar de estancias en
empresas (con sede en Galicia) de diferentes sectores.

FUNDACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDADE GALEGA. BOLSAS DE PRÁCTICAS
PARA ESTUDANTES E TITULADOS
Requisitos

Proceso de selección

Ser estudante universitario con máis da metade da
carreira superada ou ser Titulado Universitario con menos
de 3 anos de antiguedade, dentro do Sistema Universitario
de Galicia.
Ser titulado de Formación Profesional.
Carecer de experiencia.
Actividades sempre supervisadas por un tutor.
Menores de 31 anos.

Máis información en: feuga.es

Duración e contía
No caso de estudantes con máis dun 50% de créditos, as
bolsas terán unha duración de entre 2 e 12 meses e cunha
remuneración mínima de 555 euros.
No caso de titulados, non hai unha duración determinada
das prácticas formativas, a remuneración mínima será de
610 euros.

Lugar
En empresas que estean dispostas a acoller bolseiros e
firmen convenio.

Para os titulados en FP, a bolsa é de 510 euros.

Prazos de solicitude
Sen prazo establecido.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
A Fundación Caixa de Aforros e Pensións de Barcelona e a Fundación EFE convocan un total de 15 bolsas
destinadas a alumnos de último curso de grao ou licenciatura en Xornalismo e/ou Comunicación Audiovisual
para realizar prácticas formativas na Axencia EFE.

FUNDACIÓN LA CAIXA – AXENCIA EFE. BOLSAS DE PRÁCTICAS DE
XORNALISMO
Requisitos

Proceso de selección

Ter a nacionalidade española.
Estar matriculado en último curso de grao ou licenciatura
en Xornalismo e/ou Comunicación Audiovisual cun mínimo
de 30 créditos por cursar.
Ter un bo expediente académico.
Dominar o castelán e a lingua propia da comunidade
autónoma.
Bo nivel de inglés e, no seu caso, do idioma necesario
para realizar as prácticas nas delegacións internacionais
da Axencia EFE con títulos acreditativos.
Non ser titutlar doutra beca ou axuda económica doutro
organismo ; quedando exentas deste requisito as bolsas
de colaboración e axudas que poida conceder o Ministerio
a quen corresponda a concesión de bolsas, en relación ao
pago das tasas de inscrición.

O proceso de selección consta dunha proba escrita e unha
entrevista persoal co comité de selección.
Para máis información: fundacionlacaixa.org

Duración e contía
A duración total é de 18 meses, desenvolvéndose en dous
períodos:
O primeiro, de nove meses, nas delegacións da Axencia
EFE en España; e
O segundo período, tamén de nove meses, nas
delegacións internacionais da Axencia.
A bolsa comprende unha axuda de estudos (650€/mes os
primeiros nove meses e 1.300 €/mes durante as prácticas
internacionais), unha axuda para o desprazamento (500€
para os destinos europeos e 1.000 € para o resto), a
matrícula no Máster de Periodismo Internacional da UNED e
a Axencia EFE, e un seguro multiasistencia de viaxe.

Lugar
Nas delegacións da Axencia EFE en España (Alacante,
Barcelona, Bilbao, Málaga, Murcia, Pamplona, Santiago de
Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia e Valladolid) e nas
delegacións internacionais (Europa, países iberoamericanos,
América do Norte, África e Asia).

Prazos de solicitude
Un mes a partir da publicación da convocatoria, que adoita
ter lugar a mediados do ano.
No 2020, a convocatoria pechou o prazo en setembro.
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1. Bolsas e prácticas profesionais
1.6. Organismos privados
Bolsa que impulsa a formación executiva de profesionais que desenvolven a súa actividade en pemes, co
obxectivo de contribuír ó seu desenvolvemento e crecemento.

ESCOLA DE ALTA DIRECCIÓN E ADMINISTRACIÓN (EADA). BOLSA PEQUENA
E MEDIANA EMPRESA PARA O PROGRAMA SOCIAL MEDIA SKILLS DA EADA
Requisitos

Proceso de selección

Dirixida a empresas cun equipo inferior a 15 empregados.
Documentos a achegar:
Unha carta explicando a traxectoria da empresa nos
últimos anos e cómo a formación pode axudar a conseguir
os obxectivos estratéxicos.
Acreditación da relación profesional da persoa solicitante
coa empresa.

Máis información en: http://www.eada.edu

Duración e contía
A bolsa cobre o 15% do importe do programa.

Lugar
En pemes españolas.

Prazos de solicitude
Ata 15 días antes do inicio do programa ó que se aplica.
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