
 

Ets ESTUDIANT UNIVERSITARI i vols 
realitzar pràctiques en empreses situades 

en territoris rurals? 
Participa als Ajuts al Pràcticum Odisseu  

 

objectius  
 Els Ajuts al Pràcticum Odisseu, s’emmarquen al projecte 
Odisseu, el qual pretén promoure i facilitar el retorn i la 
inserció laboral de joves a les zones rurals.  

 L’objectiu és incentivar mitjançant una contraprestació 
econòmica l’estada de joves universitaris en pràctiques 
en empreses situades en territoris rurals. 

 L’objectiu  final  és  incentivar  la  competitivitat 
empresarial i també promoure el retorn i establiment de 
joves als territoris rurals. 

 

incentius per als estudiants 
 Un  període  de  pràctiques  permet  comptar  amb  una 
primera  experiència  per  posar  en  pràctica  els 
coneixements teòrics adquirits durant la formació. 

 Es  preveu  una  contraprestació  econòmica  mínima  a 
l’estudiant que realitzi aquestes pràctiques (5€/h bruts). 

 Es  garanteixen  estades  de  pràctiques  de  qualitat,  a 
partir  d’un  procés  previ  de  selecció  d’ofertes  i  de  la 
tutela  extra  del  programa  Odisseu  durant  el 
desenvolupament de les pràctiques. 

 S’augmenten  les possibilitats d’inserció  laboral,  ja que 
existeix  una  relació  directa  entre  la  qualitat  de  les 
pràctiques  i  la  inserció  laboral,  així  com  també 
s’afavorirà  la  participació  d’empreses  que  prevegin 
incorporar nous llocs de treball. 

 
 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

iinnffoo@@ooddiisssseeuujjoovvee..ccaatt  
wwwwww..ooddiisssseeuujjoovvee..ccaatt 

997733..4488..1166..4444  eexxtt  88440044  
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Pràctiques universitàries en 
empreses situades en territoris 

rurals 
 

 
Informació per a ESTUDIANTS 

Programa pilot 2015‐2016 
 
 

 

 

 

   

Si vols realitzar pràctiques en 
territoris rurals 

 Si vols adquirir experiència en 
l’àmbit empresarial  

 Si vols augmentar les teves 
possibilitats d’inserció laboral 

Inscriu‐te a les pràctiques Odisseu! 
Amb la col∙laboració dels 11 Grups d’Acció Local Leader de 

Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 

Impulsa:



 

NOVEMBRE‐DESEMBRE:  selecció  d’ofertes  de 

pràctiques de les empreses. 
∙13  DES:  data  límit  per  a  l’enviament  de  les 

ofertes de pràctiques en el formulari digital. 
∙18  DES:  selecció  d’ofertes  i  comunicació  a  les 

empreses seleccionades.  

∙4  GEN:  data  límit  per  a  la  signatura  del 

document  de  compromís  de  les  empreses 

seleccionades. 
 

GENER‐FEBRER:  Difusió  de  les  ofertes 
seleccionades  als  estudiants  i  selecció  de 
candidats per part de les universitats.  

∙14 FEB: data límit per a l’enviament de candidats 

a les empreses. 
 

FEBRER‐SETEMBRE:  Signatura  dels  Convenis  de 
Cooperació  Educativa  entre  l’empresa  i  la 

universitat i execució de les pràctiques. 
∙15  SET:  data  límit  per  a  la  finalització  de  les 

pràctiques.  

∙ 1 mes: termini per a que les empreses presentin 

la  documentació  justificativa  després  de  la 
finalització de les pràctiques. 

característiques dels Ajuts 
  Les pràctiques es desenvoluparan en el marc de Convenis 
de  Cooperació  Educativa,  els  quals  que  no  representen 
cap relació laboral entre les parts (estudiant i empresa). 

  Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores. 

  Els  estudiants  participants  seran  donats  d’alta  a  la 
Seguretat  Social  (SS)  per  part  de  l’empresa  i,  per  tant, 
gaudiran d’assegurança. 

requeriments per als/les estudiants 
  El  programa  està  especialment  dirigit  a  aquells  joves 
originaris del territori rural o que s’hi vulguin instal∙lar.  

  Estar  matriculat  en  estudis  oficials  de  grau  o  màster 
universitaris i haver superat un mínim del 50% dels crèdits 
de la titulació en el cas d’estudis de grau. 

  Estar  donat  d’alta  al  Servei  d’Ocupació  de  Catalunya, 
tràmit  que  realitzaran  els  serveis  d’ocupació  de  les 
universitats. 

  Les pràctiques es realitzaran en empreses  localitzades en 
un  municipi  rural  de  Catalunya  on  s’implementi  el 
programa Leader: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

selecció de candidats 
  Els  interessats  es  podran  inscriure  a  les  ofertes  que 

apareixeran  a  les  borses  de  pràctiques  de  les  universitats 
catalanes, referenciades com a ‘Pràctiques Odisseu’. 

  Els  candidats  també  seran  pre‐seleccionats  pels 
responsables de pràctiques de les universitats participants.  

  La  selecció  de  candidats  es  realitzarà  prioritzant  els 
criteris següents: 

• Adequació del perfil dels candidats a les tasques. 
• Joves  originaris  del  territori  rural  o  disposats  a 
establir‐s’hi. 

  Un estudiant por presentar  la  candidatura  a més d’una 
oferta  de  pràctiques,  però  només  podrà  cursar  una  de  les 
ofertes. 

 

remuneració de les pràctiques 
  L’estudiant  rebrà  un  ajut  total  brut  de  5  €/hora  de 

pràctiques  (subjecte al 2% d’IRPF), el qual pot  incrementar 
en funció dels mínims requerits per cada universitat o bé per 
voluntat de la pròpia empresa.  

  Aquest  import  inclou  els  2,5  €/hora  de  pràctiques que 
l’empresa rebrà corresponent als Ajuts al Pràcticum Odisseu 
(un total de 750€). 

  Els  estudiants  seran  donats  d’alta  a  la  SS  al  codi  9972 
(quota patronal ~35€/mes i quota estudiant ~7€/mes).  

 

                                 +                         = 

calendari 2015‐2016: 

 
 

 
 
 

                               

Realitzar pràctiques en empreses situades en 
territoris rurals és una forma d’expressar el 

compromís personal amb el territori, i obtenir una 
oportunitat de formació laboral i incorporació al 

mercat de treball.

Ajut Odisseu
2,5 €/hora pràct. 
per 300 hores

Empresa
>2,5 €/hora pràct. 
per mín. 300 hores 

Estudiant:
Mín. 5€/hora 

pràct.

documentació descarregable: 
Bases reguladores 

Ofertes de Pràctiques Odisseu 

http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2015/03/Bases-reguladores-Ajuts-al-Pr%C3%A0cticum-Odisseu_sense1.pdf
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2015/03/Llistat-dempreses-seleccionades-Ajuts-Pr%C3%A0cticum-Odisseu-2015-20161.pdf

	Bases reguladores

