Pràcticum Odisseu 2020
El Pràcticum Odisseu 2020 va recollir un total de 130 ofertes de pràctiques, provinents de 103
entitats diferents. Després del procés de selecció de candidatures, es van rebre un total de 88
sol·licituds d’ajut, de les quals se’n van aprovar 82. Finalment, el nombre de pràctiques
realitzades, i per tant, d’ajuts concedits, ha estat de 78, una xifra que suposa un increment
notable respecte les edicions anteriors.

Ofertes de pràctiques
Entitats ofertants
Sol·licituds d'ajut
Sol·licituds aprovades
Estades de pràctiques
Estudiants als quals se’ls ha
prorrogat el contracte*
Estudiants que han seguit
contractats 1 any després**

2016
24
11
12
12
12
3
(25%)
3
(25%)

2017
80
58
44
44
44
9
(21%)
6
(14%)

2018
137
98
69
43
43
8
(19%)
6
(14%)

2019
136
112
66
66
57
8
(12%)
4
(7%)

2020
130
103
88
82
78
7
(9%)
-

* Segons la informació recollida en l’enquesta d’avaluació i/o trucades telefòniques .
** Segons confirmació telefònica per part de l’estudiant o l’empresa un any més tard.

➢ Valoració del Pràcticum Odisseu 2020
a) Valoració de la fase de campanya
•

•

•

•
•

•

•

El nombre d’ofertes rebudes en fase de campanya s’ha mantingut molt proper al
dels dos anys anteriors, la qual cosa es valora de forma positiva, ja que va coincidir
amb el decret d’estat d’alarma.
Tanmateix, cal precisar que bona part de les ofertes rebudes procedien d’entitats
públiques, mentre que les ofertes procedents d’empreses privades van disminuir
notablement respecte l’any passat.
Les comarques amb un major nombre d’ofertes disponibles van ser l’Alt Urgell i
el Pallars Sobirà, amb 14 i 12 ofertes respectivament, seguides del Ripollès, la
Noguera i el Baix Ebre, amb 8 ofertes cadascuna.
Cal destacar l’elevat nombre d’ofertes en dos grans àmbits professionals: turisme,
patrimoni i cultura (25% de les ofertes) i administració, economia i dret (23%).
Des dels inicis del programa, tant el nombre d’estudiants inscrits com el nombre
total de candidatures no han parat de créixer. Aquest any s’ha arribat a una xifra
rècord de 346 estudiants inscrits i 781 candidatures.
Pel que fa a les universitats dels estudiants, cal destacar l’elevada proporció
d’alumnes de la Universitat de Lleida (22%), seguida per la Universitat Pompeu
Fabra (16%), la Universitat de Barcelona (15%) i la Universitat Autònoma de
Barcelona (13%).
Un 31% dels estudiants inscrits al programa estaven cursant Graus i Màsters en
l’àmbit de l’administració, l’economia i el dret. D’altra banda, l’únic àmbit

•

•

professional en què hi ha hagut més oferta que demanda ha estat el de turisme,
patrimoni i cultura (2,1 ofertes per estudiant inscrit).
Les tres comarques amb un nombre més elevat d’estudiants inscrits han sigut el
Segrià (10%), el Barcelonès (9%) i l’Alt Urgell (6%). De totes maneres, en línies
generals cal destacar l’elevada proporció d’estudiants originaris de les comarques
de Lleida.
Les comarques amb un major nombre d’ofertes per estudiant inscrit han estat el
Pallars Sobirà, el Moianès i el Berguedà, essent per tant les comarques on
teòricament els estudiants inscrits tenien menys competència a l’hora de ser
seleccionats.

b) Sol·licituds d’ajut
•

•

•

•

Després del procés de selecció de candidatures, es van rebre un total de 88
sol·licituds d’ajut, corresponents a 69 entitats i a 83 ofertes diferents Així doncs, el
nombre de sol·licituds d’ajut ha crescut de forma molt rellevant respecte l’any
passat, passant de 66 a 88.
Des d’un punt de vista territorial, les comarques on s’han produït més sol·licituds
d’ajuts són l’Alt Urgell (10), el Pallars Sobirà (10) i el Montsià (7). Les comarques
on s’han perdut més ofertes durant el procés de selecció de candidatures i
sol·licitud dels ajuts són Osona, el Berguedà, el Priorat i la Terra Alta.
De les 130 ofertes de pràctiques disponibles i les posteriors 88 sol·licituds d’ajut,
se’n desprèn una ràtio de 0,68 sol·licituds/ofertes, una xifra considerablement
superior a les ràtios dels dos anys anteriors (0,50 i 0,49, respectivament).
El principal motiu que explica perquè 47 ofertes no s’han acabat traduint en
estades de pràctiques han estat les renúncies de les pròpies entitats ofertants,
majoritàriament a cuasa de la COVID-19.

c) Estades de pràctiques realitzades
•
•

•

•

El nombre final d’estades de pràctiques realitzades en el marc dels Ajuts al
Pràcticum Odisseu 2020 ha estat de 78, un 37% més que l’any passat.
Un 51% de les estades de pràctiques realitzades han tingut lloc en institucions
públiques. En aquest sentit, els organismes públics, juntament amb les entitats
publicoprivades i del tercer sector, han tingut molta més facilitat en acabar
concretant les pràctiques que no pas les empreses privades.
Aquelles comarques en què s’han concretat més estades de pràctiques han estat
algunes de les que ja presentaven un major nombre d’ofertes en fase de
campanya: l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà (9 estades de pràctiques), el Montsià (6) i
la Conca de Barberà (5).
Els àmbits que presenten una millor ràtio d’estades realitzades per nombre
d’ofertes disponibles són els de ciències ambientals i geografia, arquitectura i
màrqueting, comunicació i disseny. Per contra, els àmbits on s’han acabat
concretant una proporció més baixa de pràctiques en relació a les ofertes
disponibles en fase de campanya són els d’humanitats i enginyeria i informàtica.

•

Un 24% de les estades de pràctiques han estat realitzades per estudiants de la
UdL. També cal destacar que la universitat amb una major proporció d’estudiants
que han fet pràctiques sobre el total d’estudiants inscrits és la URV, on el 38% dels
estudiants inscrits han pogut realitzar una estada de pràctiques.

