FORMULARI DE SOL·LICITUD D’AJUTS AL PRÀCTICUM ODISSEU
1 – A EMPLENAR PER L’EMPRESA I/O INSTITUCIÓ SOL·LICITANT
Nom de l’empresa/institució
AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA
Sector d’activitat (segons IAE)

9641 SERVICIOS DE RADIODIFUSION

CIF
P4314000C

Tutor responsable de les pràctiques a l’empresa

NIF/NIE

Descriu breument la formació o experiència del responsable de les pràctiques a l’empresa en relació amb les
tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant

Diplomat en Relacions Laborals i Graduat en Periodisme per la Universitat Rovira i Virgili. Regidor de Mitjans de
Comunicació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara des de 2015 i responsable de la ràdio local (la Plana Ràdio). Cap
de premsa del Club Gimnàstic de Tarragona des de l'any 2014.

Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques

ROTA DE L'ALTO, 2
Municipi (comarca)
SANTA BÀRBARA (TARRAGONA)
Telèfon

Codi Postal
43570
Correu electrònic

Persona de contacte a l’empresa (En el cas que no sigui el mateix que el tutor)

Contacte

Breu presentació de l’empresa (indicar pàgina web si s’escau):

La Plana Ràdio, vinculada a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, és la ràdio local de Santa Bàrbara. Des de la seva
fundació, l'any 1994, ha estat el principal mitjà de comunicació local i, per extensió, el de la zona interior de la
comarca del Montsià, zona que abarca el dial de la ràdio.
La seva vinculació depèn principalment de l'enorme grup de persones col·laboradores que han fet créixer la ràdio.
Aquesta però, no tindria raó de ser sense les dues persones que formen l'equip actual i que ocupen els dos llocs
de treball: direcció i coordinació. Elles són les responsables, sempre sota la supervisió del/la regidor/a de mitjans
de comunicació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara de tots els aspectes quef formen part de la ràdio local:
programació, entrevistes, xarxes socials, difusió i comunicació general, etc.
La Plana Ràdio té, actualment, una graella de programació setmanal completa, amb més d'una vintena de
col·laboradors fixos i un sistema de gestió eficient i eficaç, amb més de 25 anys d'emissió ininterrompuda. Disposa
d'uns estudis nous i moderns, amb un estudi d'emissió general, un estudi de gravació, sala general d'emissió,
despatx directiu, sala d'espera i arxiu.
Finalment, cal tenir present que la Plana Ràdio s'encarrega de retransmetre, en viu o en diferit, els principals
esdeveniments locals i regionals, disposant al mateix temps d'una pàgina web pròpia, la qual incorpora les notes
de premsa i actualitat, continguts propis, ràdio online en directe i arxiu de podcasts.

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

Nº Oferta

70

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Descriu en una frase la posició del lloc de pràctiques
RESPONSABLE D'ARXIU I PERSONAL DE SUPORT RADIOFÒNIC
Durada de les pràctiques*

Data d’inici prevista

Horari preferible

300 hores

01-07-2018

8 a 15

* Només estan subvencionades 300 hores i és la durada mínima per cada oferta

Ajut a l’estudi per part de l’empresa
5€/h* o bé el mínim requerit que fixi cada universitat/facultat en matèria de remuneració de pràctiques
Altres quantitats:
€/h

*Mínim requerit pels Ajuts al Pràcticum Odisseu. L’ajut Odisseu compensarà a l’empresa 2,5€ bruts per hora per a les primeres 300 hores.

Descripció de les tasques i funcions a realitzar per part de l’estudiant:

Un dels aspectes que més urgència recau sobre la Plana Ràdio és posar ordre a l'arxiu actual de la mateixa. El
creixement en els darrers anys de les TIC, va provocar que l'arxiu de la ràdio quedés obsolet i, en certa mesura,
acabés com un "calaix de sastre" de tots el font material i documental de l'equipament: LP's, CD's, gravacions,
arxiu de notícies, fonts documentals, fotografies,... tant a nivell físic com també a nivell digital.
Cal doncs una persona que s'encarregui de posar ordre a tot aquest material i actualitzar-lo de forma correcta, a fi
d'evitar que el "desordre" segueixi creixent en el futur. A banda, posar les bases necessàries per facilitar l'inclusió
de materials a l'arxiu de cara als propers anys.

PERFIL DEL CANDIDAT
Descripció dels requisits mínims i valorables, quant a titulació, idiomes i experiència, que seran més valorats en els
candidats. En tots els apartats cal fer referència a si és un requisit mínim o valorable.
Adreçat a estudiants matriculats en estudis de:

- PERIODISME
- COMUNICACIÓ AUDIVOSIUAL
- ARXIVÍSTICA I DOCUMENTACIÓ
Altres requisits valorables:
Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

Dsiposar de coneixements suficients del que es sol·licita, permetria també tenir personal de suport per a les dues
persones que actualment dirigeixen la ràdio ja que, aquestes, tenen un volum molt gran de feina i tasques i, molts
cops, no poden donar abast a tot, impedint en molts casos que s'aportin noves idees i/o projectes. Disposar de
personal preparat, permetria donar sortida a noves propostes.

Possibilitat d’incorporació laboral de l’estudiant en pràctiques a l’empresa si els resultats són satisfactoris.
Possibilitat d’oferir allotjament a l’estudiant durant l’estada de pràctiques.
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:

SANTA BÀRBARA, 23 d'abril de 2019

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

ENVIA UNA CÒPIA ELECTRÒNICA DEL FORMULARI A: practicum@odisseujove.cat

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

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

