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
A Pas d'Isard - Agència de Senderisme
Sector d’activitat (segons IAE)

Agència de Viatges

CIF
36517776D

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

El responsable és llicenciat en Ciències Ambientals i guia de muntanya titulat. Especialitzat en turisme en espais
naturals i desenvolupament local d'àrees rurals.

Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques

Ctra. de Ribes 5, bx 1a
Municipi (comarca)
Pardines (Ripollès)
Telèfon

Codi Postal
17534
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):

Web: www.apasdisard.com
A pas d’isard és com ens agradaria caminar cada dia, trescant per les carenes, descobrint a peu cada racó dels
cims i les valls…
Som una petita agència de viatges de muntanya, amb perfil de guies de muntanya i tècnics de desenvolupament
local, especialistes en turisme sostenible en espais naturals. Molta estima pel país, i molta passió per la natura
que ens envolta.
A Pas d’Isard neix de l’afany de descobrir la cultura i els paisatges de la nostra terra, i les ganes de trepitjar cada
racó pas a pas. Volem compartir amb tots els que ho vulgueu els històrics corriols d’aquests itineraris, les intenses
vivències que genera l’excursionisme, la descoberta d’aquests magnífics paisatges, i les converses amb les
persones del territori que enriquiran la nostra experiència. Us animem, doncs, a que hi participeu amb nosaltres.
En Xavier Grivé, fundador i director d’aquesta iniciativa, és un guia de muntanya llicenciat en Ciències Ambientals,
i amb una formació específica en el desenvolupament sostenible del territori, especialment en zones de muntanya.
Tot un historial de feines centrades en l’estudi i anàlisi dels camins antics, en els guiatges de muntanya, la gestió
dels espais naturals protegits, i sobretot el desenvolupament turístic sostenible del territori, han acabat donant com
a fruit el projecte d’A Pas d’Isard, on s’hi combinen tots aquests ingredients, units per l’engranatge de la passió en
la descoberta del país petjada a petjada.
T’animem a gaudir de les nostres propostes, escollides amb molta cura i dedicació!
Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

Nº Oferta

89

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Descriu en una frase la posició del lloc de pràctiques
Gestió i Promoció dels productes turístics d'A Pas d'Isard dins i fora el país. Internacionalització del projecte.
Durada de les pràctiques*

Data d’inici prevista

Horari preferible

300 h

01/06/2019 (flexible)

9-14 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:

- GESTIÓ DIÀRIA DE LA COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA: recolzament en les reserves i el desenvolupament
del projecte.
- INTERNACIONALITZACIÓ DEL PROJECTE: obrir mercat als països europeus, recercant Tour-Operadors,
potencials clients i Centres excursionisles amb el suport de les delegacions de l'Agència Catalana de Turisme.
- PROMOCIÓ DELS PRODUCTES TURÍSTICS A COMERCIALITZAR: planificació de la dinamització de les
xarxes socials, disseny de mailings a través de Mailchimp, gestió de bases de dades de clients, elaboració
d'enquestes i volcatge de dades.
Es podrà treballar a distància. La prsència a Pardines només caldrà que sigui 1 o 2 dies a la setmana.

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:

Turisme, Màrketing, Relacions Públiques, Comerç internacional, Ciències Ambientals, Biologia.

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

REQUISIT MÍNIM:
Idiomes: nivell mig/alt d'anglès
Ganes de treballar i sumar en aquest projecte
REQUISITS VALORABLES:
Agilitat amb les xarxes socials i les noves tecnologies
Decisió per a engegar relacions comercials a Europa
Cert coneixement dels organismes catalans de gestió turística
Certa experiència en programes de disseny gràfic

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:

Pardines, 30 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
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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
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

