
programa per
al retorn i la 
inserció laboral 
de joves al 
medi rural

El programa ODISSEU està impulsat per:

Amb la col·laboració dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya, la xarxa de professionals de joventut i suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca. 

El programa Odisseu vol facilitar a les empreses el 
contacte amb joves universitaris que s’adeqüin a les 
seves necessitats i perfils per a fer créixer un projecte 
empresarial i que a més vulguin tornar al medi rural 
després de formar-se. 

Amb aquest objectiu, Odisseu ofereix informació pràcti -
ca a les empreses situades en zones rurals per a acollir 
joves universitaris en pràctiques i ha engegat els Ajuts 
al Pràcticum Odisseu per a promoure que els joves en 
formació superior realitzin pràctiques als territoris 
rurals.

T’interessaria contactar amb joves 
universitaris/es que volen tornar 

al món rural per a que fessin 
pràctiques a la teva empresa?

Hi ha joves amb ganes d’aprendre i d’aportar i 
que poden enriquir una empresa amb una visió 

nova i diferent. Els territoris rurals i les seves 
empreses necessiten que la gent jove no marxi. 
Contractar una persona en pràctiques o acollir -
se a un programa de pràctiques implica, segons 
 la modalitat per la que s’opti, comptar amb una

 sèrie d’avantatges per part de l’empresa

Tots hem estat joves i hem 
volgut una oportunitat!

Per accedir a aquest fulletó 
digital i més informació: 
www.odisseujove.cat  

o contacta amb 
practicum@odisseujove.cat



*Les ofertes laborals i de pràctiques introduïdes per les empreses a les borses són gratuïtes.

 Segons la facultat 
(des de cost 0 fins a 250€ per
conveni)UB

UAB

UPC

UPF

UdL

Universitat Borsa
laboral*

Cost 
tramitació 

conveni 
pràctiques 

(2018)

Segons la facultat, generalment 
opcional fins a un mínim de 6 €/h.

i algunes facultats amb borsa pròpia 15,7% de la retribució (+IVA) Generalment remunerades, entre els 
8-20€/h

Ofertes laborals i de pràctiques extracurriculars. 
Curriculars segons cada facultat

Curriculars: gratuït
Extracurriculars: 160€ (+IVA)
Altres serveis:   

Curriculars: opcional
Extracurriculars: Mín. 5 €/h
(enginyeries 8-10€/h)

110 € (IVA inclòs)Ofertes laborals i de pràctiques (curriculars i extracurriculars)
Opcional, generalment remunerat les 
extracurriculars

Ocupació i Alumni URV
 

Sense costURV
Curriculars: opcional o no es permet 
la remuneració
Extracurriculars: generalment és obligatori

Borsa de Treball i PràctiquesUdG Segons cada facultat

Curriculars: gratuït
Extracurriculars: 150€ (+IVA)UVic-UCC Curriculars: opcional

Extracurriculars: Mín. 6€/h

Sense cost 
Ofertes laborals i de pràctiques (curriculars i extracurriculars)UIC Opcional 

Sense cost 
Ofertes laborals i de pràctiques (curriculars i extracurriculars)UAO Opcional, generalment remunerades 

les extracurriculars

Segons cada centre
Cada 

compta amb una borsa laboral 
i de pràctiques pròpia

Borses de pràctiques curriculars i 
extracurriculars gestionades segons 

cada 

Borses de pràctiques gestionades

el Ocupació i Alumni URV 

Segons cada centreURL

Sense costUOC Mín. 5€/h

Ofertes laborals i de pràctiques (curriculars i extracurriculars)
10% de la retribució (+IVA) 
amb un mínim de 250 € (+IVA) Mín. 6 €/h

Retribució 
estudiants en 

pràctiques

Les universitats tramiten les pràctiques acadèmiques pels seus 
estudiants a través dels convenis de cooperació educativa (CCE) 
on es regulen les condicions que vinculen estudiants, empreses i 
la Universitat. Cada universitat estableix condicions diferents per 
als CCE i cadascuna té les seves pròpies borses laborals i de 
pràctiques:

Pràctiques curriculars
obligatòries vinculades al 

programa formatiu de l’estudiant.

Pràctiques extracurriculars: 
opcionals i amb 

reconeixement acadèmic.

Segons cada centre 

Borsa
pràctiques*

que es remunerin

Eina de gestió de les 

Tarifes 2016

Publicació d’ofertes laborals a la plataforma segons cada i també

Ofertes laborals i de pràctiques (curriculars i extracurriculars)

pràctiques professionals

Sense cost

http://www.ub.edu/feinaub
https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab-1345704838572.html
https://nexus.uab.es/UAB/logon.do
https://alumni.upc.edu/ca/borsa-treball
https://www.upc.edu/cce/ca/empreses-i-institucions/enllacos-centres-docents
https://campustreball.upf.edu/campustreball3/empresa-login;jsessionid=37241501670ecd794287c47a9688:3OYS
http://www.udl.cat/ca/organs/vicerectors/vde/practiquesacademiques/PortalEntitats/
https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/
https://treball.urv.cat/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/ocupacio-urv/Practiques/Contactes_practiques_CAT.pdf
https://www.url.edu/serveis/serveis-de-carreres-professionals-i-borses-de-treball
www.uoc.edu/experience
https://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/ca/serveis/carrera-professional/index.html
https://www.uvic.cat/empreses-organitzacions/portal-docupacio
https://ucareer.uvic.cat/
http://www.uic.es/ca/borsa-de-treball
http://www.uaoceu.es/ca/practiques-i-ocupacio

