Empresa Omplir formulari d’empreses de www.odisseujove.cat
Oferta Enviar formulari a practicum@odisseujove.cat
Publicació oferta [Termini: 30 d’abril, mínim 3 dies publicada]
Sol·licituds dels estudiants / Procés de selecció
Estudiant escollit – Incorporació de l’estudiant a l’empresa/entitat

Acollir un/a jove en pràctiques és una forma d’expressar
el compromís personal i de l’empresa amb el territori,
donant-los-hi l’oportunitat de formar-se laboralment i
facilitant-los-hi la incorporació al mercat de treball.
Per a més informació:
practicum@odisseujove.cat
www.odisseujove.cat
973.48.16.44

Sol·licitud de l’ajut [Termini: 30 de maig]
Model sol·licitud ajut AGAUR
Formulari de l’oferta complert
Acta de selecció

Informació per a EMPRESES
CURS 2017-2018

Procediment dels ajuts i dates

Document d’incorporació entre l’empresa, estudiant i universitat
(conveni cooperació educativa)
[Màxim 45 dies després de la incorporació de l’estudiant]

Admisió o desestiment telemàticament al Tauler electrònic de la Generalitat
Fi del període de pràctiques [com a màxim el 15 de setembre]

Justificació [Màxim 1 mes després de la fi del període de pràctiques]
Informe final de pràctiques
Certificat del responsable econòmic

Pagament

AJUTS AL PRÀCTICUM
Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya, la xarxa de professionals
de joventut i totes les universitats catalanes

PRÀCTIQUES UNIVERSITÀRIES EN EMPRESES
SITUADES EN TERRITORIS RURALS

Si ets una empresa
compromesa amb
el teu territori rural

Incentius per a l’empresa

Si vols fer créixer el
teu projecte
empresarial
Si creus en el
talent jove

Participa als
Ajuts al Pràcticum
Odisseu i troba
el millor candidat
per a la teva
empresa a:
odisseujove.cat

Acull a joves
en pràctiques!

Característiques dels Ajuts

Creixement empresarial: comptar amb l’oportunitat de conèixer candidats amb formació avançada que puguin incorporar-se posteriorment a l’empresa o bé desenvolupar-hi
una àrea de treball.

Les pràctiques es desenvoluparan en el marc de Convenis de Cooperació Educativa
amb les universitats, els quals que no representen cap relació laboral entre les parts (estudiant i empresa).

Facilitats econòmiques: cofinanciació de la contraprestació econòmica a estudiants en
pràctiques i eliminació dels costos de tramitació del conveni de cooperació educativa
amb les universitats.

Les pràctiques tindran una durada mínima de 300 hores a realitzar abans d’acabar el
curs acadèmic (aproximadament setembre).
S’estableix un màxim de sol·licitud de 5 ajuts per empresa.

Facilitat en la difusió de l’oferta i recerca de candidats: difusió conjunta a totes les universitats catalanes i preselecció de candidats. Facilitat per trobar perfils més competents
en tractar-se de pràctiques remunerades.

Els estudiants participants seran donats d’alta a la Seguretat Social (SS) per part de
l’empresa i, per tant, gaudiran d’assegurança.

Reconeixement: entrega de diploma acreditatiu del compromís amb el territori rural i el
talent jove (bones pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial).

L’empresa designarà un tutor responsable amb formació o experiència en l’àmbit de
pràctiques.

Objectius
Els Ajuts al Pràcticum Odisseu, s’emmarquen dins
del projecte Odisseu, el qual pretén promoure i
facilitar el retorn i la inserció laboral de joves a les
zones rurals.
L’objectiu és incentivar mitjançant una contraprestació econòmica l’estada de joves universitaris
en pràctiques en empreses situades en territoris
rurals.
L’objectiu final és incentivar la competitivitat empresarial i també promoure el retorn i establiment de
joves als territoris rurals.

Remuneració de les pràctiques

Ajut Odisseu
2,5 € /hora pràct.
per 300 hores

Empresa
>2,5 € /hora pràct.
per mín. 300 hores

Estudiant
5 € /hora pràct.

L’empresa ha d’estar localitzada en un municipi
rural de Catalunya on
s’implementi el programa Leader de la Unió
Europea (comarques de
color verd en el mapa)

