ELIA VAQUÉ, ARQUITECTURA SOSTENIBLE

ÈLIA VAQUÉ BRULL

Arquitecte especialitzat en arquitectura de baix consum que coordinarà les tasques de redacció de projectes
d'alta eficiència energètica per promotors privats.

CARRER CALVARI, 2-4

MÓRA D'EBRE

43740

Estudi d'arquitectura on es realitzen la redacció de projectes sostenibles* per a edificis, tant de construcció nova
com de reforma/rehabilitació.
Especialitzats en sistemes de construcció tradicionals i/o prefabricats (entramat lleuger de fusta...).

55

DELINEACIÓ I/O CÀLCUL ENERGÈTIC

300 HORES MÍNIM

SEGONS ESTUDIANT

Delineació.
Realització de 3D (perspectives interiors/exteriors projecte)
Càlculs energètics.
(depenent de les habilitats de l'estudiant)

ARQUITECTURA, ARQUITECTURA TÈCNICA

Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

- coneixement Autocad (2d-3d)
- coneixement Photoshop
- coneixement ofimàtica
-coneixement Menfis- tcq- presto (opcional)
- coneixement lider/calener (opcional)
- coneixement design builder (opcional)

9.30H-14H

10 D'ABRIL DEL 2019

2 – A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Gènere

Adreça de la residència habitual

Municipi (comarca)

Telèfon

Comarca d’origen

Codi Postal

Correu electrònic

Estudis en curs (grau/ màster):

Universitat:

Nº Crèdits cursats:

Centre/ Facultat

PERFIL DEL CANDIDAT
Altres dades d’interès :
Experiència professional, altres estudis, idiomes, aptituds rellevants pel lloc de pràctiques, etc.

Motivació i interès en el lloc de pràctiques:
Espai per incloure les motivacions i l’interès personal en el lloc de pràctiques, així com treballar a un territori rural.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

Declaro que:
Estic informat/ada que la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i la cessió dades
descrita en aquest document.

Lloc i data:

L'informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part del PROGRAMA ODISSEU amb la finalitat de
gestionar la seva participació en el projecte Pràcticum Odisseu per a la innovació. La base jurídica del tractament es
pel consentiment de l’interessat. Aquesta gestió en ocasions por comportar la cessió de determinades dades facilitades a
terceres entitats de l’àmbit públic o privat, perquè la seva intervenció en el decurs del procés de gestió pot resultar necessària
perquè la resolució es faci de manera correcta, o perquè així ho estableix alguna norma amb rang de llei.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i, si escau, portabilitat o cancel·lació al
tractament de les seves dades dirigint-se per correu electrònic a info@odisseujove.cat.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de
http://www.odisseujove.cat/wp-content/uploads/2016/11/AV%C3%8DS-LEGAL.pdf

Dades

a

la

nostra

pàgina

web:

Autoritzo a ODISSEU a cedir les meves dades a les universitat, en el marc de les quals es desenvolupa el projecte Pràcticum
Odisseu per a la innovació.

Si

No

Així mateix dono el consentiment per rebre
facilitades:

Si

informació relacionada amb el projecte, mitjançant les vies de comunicació

No

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut i les universitats catalanes.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

