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
Associació Amisol
Sector d’activitat (segons IAE)

Atenció a persones amb discapacitat

CIF
G25021338

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

Diplomatura en Direcció de Marketing i comunicació internacional. Responsable de comunicació i marketing dins
l’Associació Amisol.

Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques

Partida de Santa Llúcia, s/n
Municipi (comarca)
Solsona (Solsonès)
Telèfon

Codi Postal
25280
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):

AMISOL és una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 1976 per donar atenció a les persones amb
discapacitat de la comarca. Aquesta llarga trajectòria és un exemple d’esforç, de lluita constant, d’afany de
superació i de creixement. És la feina de moltes persones que al llarg dels anys ho han fet possible; i ho han fet, i
ho fan, amb amor, amb delicadesa i amb constància; donant en cada moment el millor de cadascú, posant-se al
servei dels més desfavorit, però discretament, sense grans escarafalls, i això fa encara més gran la seva obra.
El creixement no només ha estat de personal, sinó que també ha multiplicat la quantitat de serveis que s’ofereixen
i que permeten fer més fàcil i agradable la vida d’un col·lectiu que la societat no sempre té prou en compte i que
sovint menysté.
Actualment l’entitat compta amb 110 persones treballadores (50 de les quals són persones amb discapacitat
treballadores del Centre especial de treball), 35 usuaris amb discapacitat atesos al Servei de teràpia Ocupacional,
30 persones amb discapacitat usuàries dels serveis d’habitatge (Llar residència i Servei de suport a l'autonomia a
la pròpia llar), i 85 infants que reben atenció al CDIAP del Solsonès. A més a més, compta amb una massa social
de 300 socis entre particulars i empreses.
Les activitats productives del Centre especial de treball són: indústria serradora i fabricació de palets, confecció de
manipulats, gestió del bar del Casal de Cultura i Joventut de Solsona i del Bar del Pavelló.
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Nº Oferta

108.1

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Descriu en una frase la posició del lloc de pràctiques
Pràctiques a l'àrea de comunicació en una associació d'atenció a persones amb discapacitat
Durada de les pràctiques*

Data d’inici prevista

Horari preferible

300 hores

17-06-2019 (a acordar)

9 -13 h i de 15-19 h

* 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:

La persona seleccionada haurà de donar suport a les diferents tasques del propi departament tals com:
- Suport en l’organització de fires i actes corporatius si s’escau
- Gestió i control de la producció gràfica de l’empresa així com també del material promocional
- Control de l’aplicació de la imatge corporativa
- Redacció de notes de premsa
- Xarxes socials
- Revisió i control de la pagina web
- Gestió logística del material del departament
- Tasques administratives del propi departament
- Disseny de material de difusió

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, RRPP, Comunicació i Marketing o Comunicació i Audiovisuals

Altres requisits valorables:
Coneixements, treball en equip, orientació al públic, iniciativa, idiomes, ofimàtica, etc.

Persona apassionada, amb ganes d’aprendre i iniciativa, amb bones habilitats comunicatives orals i escrites.
Coneixements programes de disseny (photoshop, indesing, illustrator...)
Coneixements paquet office.
Coneixements entorns web (wordpress...)

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.
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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:

Solsona, 3 de maig 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.
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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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