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
INICIATIVES ALT URGELL, S.A.
Sector d’activitat (segons IAE)

921.9-674.5-099.9 EDAR, Menjadors escolars, NCOP

CIF
A-25294331

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

La tutora és la tècnica de l'àrea d'ensenyament, la qual és llicenciada en Pedagogia, postgraduada en gestió de
recursos humans i s'encarrega de la gestió de menjadors i transport escolar, com també d'altres projectes de
l'àmbit de l'educació. La tutoria serà compartida amb el tresorer de la empresa IAUSA, té estudis en FP
administratiu, com també una extensa formació en finances públiques.
Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques

Passeig Joan Brudieu, 15
Municipi (comarca)
La Seu d'Urgell
Telèfon

Codi Postal
25700
Correu electrònic

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

Contacte

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

L'empresa és INICIATIVES ALT URGELL S.A., en endavant IAUSA, és una empresa privada amb capital 100%
públic, que des d'aquest 2019 té un sector principal d'activitat: la gestió pròpia dels menjadors escolars de la
comarca. La empresa s'encarrega de la gestió dels menjadors escolars que han fet l'encàrreg de gestió a aquesta
empresa i s'encarrega de la contractació del personal tant de cuina com de monitoratge, la gestió dels rebuts, ....
A més a més, s'encarrega de comunicar amb les famílies, tant el tema dels rebuts com el tema dels canvis de
menús, o alteracions.

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

Nº Oferta
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Descriu en una frase la posició del lloc de pràctiques
Gestió de documentació administrativa i financera de l'empresa IAUSA
Durada de les pràctiques*

Data d’inici prevista

Horari preferible

300

1 de juliol de 2019

8-15h

* 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:

En funció de l'interés o formació de la persona escollida, podem decidir de comú acord les tasques que li resultin
més profitoses pel seu desenvolupament professional i pel seu aprenentatge. Entre aquestes possibles tasques, hi
podem trobar:
- Introducció de dades en: Base de Dades Nacional de Subencions; suport a les beques i ajuts individuals de
menjador escolar; suport als ajuts de transport i menjador obligatori; suport a l'aplicatiu de dades d'educació; ...
- Base de dades dels usuaris dels menjadors escolars: millora recollida de dades, implementació de sistemes de
comunicació amb les famílies (eines virtuals, xarxes socials, ...)
- Fiscalització d'expedients adminitratius: millora de la gestió dels expedients
- Suport puntuals en el departament d'intervenció: àmbit menjadors escolars
- Suport en el projecte www.mengemdaqui.cat (menjador escolars sans, bons, equilibrats, sostenibles, ...)

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:

Dret, ADE, Sociologia, Ciència política i gestió pública, Periodisme, Comunicació, Publicatat i relacions públiques,
Geografia, Humanitats, Turisme, Màrqueting, Economica i Filosofia i estudis similars.
Altres requisits valorables:
Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

Interés en la gestió pública en la vessant de la gestió d'expedients administratiu (àrees educació i comptabilitat), el
dret administratiu, la comptabilitat, la fiscalització d'expedients, la intervenció en projectes (mengem d'aquí),
contacte amb usuaris i atenció al públic.
Altres requisits valorables com: ús dels programes informàtics i eines col·laboratives, gestionar eines d'internet,
capacitat iniciativa, creativitat, capacitat de redacció de textos formals, mínims coneixements en comptabilitat, ...

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:

La Seu d'Urgell, 3 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.
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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
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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.
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