Informe de valoració del programa

Pràcticum Odisseu
El present informe té com a finalitat conèixer quina és la valoració del programa Pràcticum
Odisseu per part de les persones que se n’han beneficiat com a estudiants i per part de les
empreses i administracions que han acollit persones en pràctiques a les seves organitzacions.
Aquest document s’ha realitzat a partir del recull d’informació quantitativa, però sobretot,
qualitativa a través de:
-

Una enquesta a les persones que han participat com a estudiants al Pràcticum Odisseu
durant el període 2016 i 2020, de la qual s’han rebut 49 respostes.
Quatre entrevistes en profunditat a organitzacions que han acollit persones estudiants
en pràctiques representatives de la diversitat d’entitats que participen al programa en
qüestió de dimensions, àmbit geogràfic, àmbit de treball, sector públic i privat o anys
d’experiència al programa.

Perfil de les persones estudiants que han respòs l’enquesta
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Perfil de les organitzacions entrevistades
Museu Etnogràfic de Ripoll Ajuntament de Ripoll
Ripoll (Ripollès)
Àmbit: Administració pública - cultura
Núm. de persones treballadores: 3,5
Núm. d’estudiants que s’han acollit: 4
(2018-2021)

Taurus
Oliana (Alt Urgell)
Àmbit: Indústria electrodomèstics
Núm. de persones treballadores: 300
Núm. d’estudiants que s’han acollit:
entre 15 i 20 (2016-2021)

Ofi-Tecmar

Sorodron

Gandesa (Terra Alta)

Prats de Lluçanès (Lluçanès - Osona)

Àmbit: Assessoria

Àmbit: Forestal i enginyeria

Núm. de persones treballadores: 10-11

Núm. de persones treballadores: 3

Núm. d’estudiants que s’han acollit: 1
(2021)

Núm. d’estudiants que s’han acollit: 3
(2017-2019)

Situació actual de les persones que han participat al Pràcticum
Odisseu com a estudiants en pràctiques
Lloc d’origen
Vallès
Sóc de fora de Catalunya; 1
Alt Penedès; 1
Occidental; 1
Alt Urgell; 4
Urgell; 2
Terra Alta; 2
Anoia; 2
Tarragonès; 2

Aran; 1

Solsonès; 1

Bages; 1
Baix Ebre; 2

Segrià; 5
Barcelonès; 3

Ripollès; 1

Berguedà; 1

Ribera d'Ebre; 1

Cerdanya…

Pla d'Urgell; 1
Garrigues; 2

Pallars Jussà; 3
Osona; 1
Noguera; 3

Gironès; 1
Montsià; 2

Maresme; 3

Lloc de residència actual
Vallès Occidental;
1
Urgell; 1

Vallès Oriental; 2

Terra Alta; 2

Alt Penedès; 1
Alt Urgell; 3

Anoia; 1

Aran; 1

Tarragonès; 2

Bages; 1

Baix Camp; 1

Solsonès; 1

Baix Ebre; 2
Baix Llobregat; 1

Segrià; 5

Barcelonès; 6

Ripollès; 1
Ribera d'Ebre; 1

Berguedà; 1

Pallars Sobirà; 2

Garrigues; 2

Pallars Jussà; 2
Osona; 1

Noguera; 3
Montsià; 1

Gironès; 1
Maresme; 1

 El 75,51% de les persones que han participat al Pràcticum Odisseu
actualment resideixen a la seva comarca d’origen.

De les persones que han canviat el seu lloc de residència, els moviments que s’han realitzat
són els següents:

Origen

Residència actual

Segrià

Baix Llobregat

Alt Urgell

Segrià

Cerdanya (2)
Pallars Jussà
Urgell

Barcelonès
Baix Camp

Maresme
Pla d’Urgell
Anoia
Maresme

Vallès Oriental

Pallars Sobirà

Garrigues

Osona

Fora de Catalunya

Garrigues

Característiques del municipi de residència
actual

6%

41%
Entorn rural (menys de
10.000 hab)
Entorn urbà (més de
10.000 hab)

53%

Capital de comarca amb
menys de 10.000 hab

Grau de satisfacció del lloc de residència de les persones que viuen en entorns
rurals (incloses les que viuen a capitals de comarca de menys de 10.000
habitants): 9,09
Grau de satisfacció de les persones que viuen en entorns urbans: 7,23

 El grau de satisfacció en relació al lloc de residència és superior per part
d’aquelles persones que viuen en entorns rurals.

 Les persones que viuen en entorns rurals destaquen el sentiment de
pertinença, la tranquil·litat o la pau als seus llocs d’origen.

 Les persones que viuen en entorns urbans destaquen per una banda, la

qualitat, la comoditat, els serveis i les oportunitats de la ciutat; i per l’altra,
la necessitat de viure-hi pels estudis, els elevats preus o la contaminació.

Veure tots els comentaris al punt 1 de l’annex.

Situació laboral actual de les persones que han participat al Pràcticum
Odisseu
Joves que resideixen en
entorns rurals (incloses
capitals de <10.000hab)

Joves que resideixen en
entorns urbans

Segueixo
estudiant
13%

Segueixo
estudiant
11%

Estic
treballant
87%

Estic
desocupat/da
4%

Estic
treballant
85%

Ocupació en l’àmbit laboral en el que s’han format

Joves que resideixen en
entorns urbans

Joves que resideixen en
entorns rurals (incloses
capitals <10.000hab)
Altres
13%

No, perquè jo ho
he decidit
7%

No, perquè jo
ho he decidit
4%

No, perquè no
he trobat feina
de la meva
especialitat
13%

Si
70%

Altres
8%

No, perquè
no he trobat
feina de la
meva
especialitat
4%

Quina valoració del programa fan les persones estudiants del
Pràcticum Odisseu?
Naturalesa de l'organització
acollidora del Pràcticum
Una empresa o entitat privada

Una entitat pública

45%

55%

Si
81%

Idoneïtat de la durada del Pràcticum

Si, crec que va ser
adequat

4%
14%

No, crec que 300 hores és
insuficient

82%

No, hagués preferirit que
no es fixés una quantitat
d'hores mínima per tal de
poder fer-ne menys

Contacte amb l'organització després del Pràcticum
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Si, després hi he
Si, he fet
Si, segueixo el No, perquè no
treballat
col·laboracions que van fent per em va interessar
puntuals
les xarxes socials

No, perquè Mantinc contacte
esporàdic amb
l’empresa /
entitat no va qui va ser el meu
mostrar l’interès tutor i sempre hi
ha molt bon
o la possibilitat
rotllo.

 El 44,89% de les persones que han participat al Pràcticum, un cop acabat
el programa, han treballat o han fet col·laboracions puntuals amb
l’organització on van realitzar les seves pràctiques.

Contacte amb el programa Odisseu després del Pràcticum
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algun
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Grau d'incidència del Pràcticum Odisseu en la teva trajectòria i situació actual:
6,93

 Un dels aspectes que més es destaca és l’experiència, els contactes i les
habilitats adquirides durant les pràctiques.

 Diverses persones estudiants actualment estan treballant a l’organització

on van fer les pràctiques. Algunes manifesten que l’experiència els va
servir per accedir a altres feines o fins i tot desenvolupar projectes propis.

Veure tots els comentaris al punt 2 de l’annex.

Valoració, amb la perspectiva d’uns anys, de la utilitat del Pràcticum Odisseu
per cada un dels aspectes següents:

Estrenar-te al món laboral
Poder posar experiència al currículum
Entendre el funcionament d’una empresa
Donar-te recursos per desenvolupar-te professionalment
Oferir-te una continuïtat més enllà de les pràctiques
Aplicar i complementar els coneixements dels estudis que
estaves cursant
Viure en un entorn que volies

7,91
8,36
8,18
8,24
6,53
7,10
8,02

Recomanació del Pràcticum
Odisseu a altres persones
estudiants
2%

6%

Sí
No
No ho sé

92%

Altres comentaris i aportacions sobre el programa:

 Seria interessant:

o detallar les tasques que s’han de dur a terme i oferir un grau
més de seguiment a les persones estudiants durant les
pràctiques.
o Vincular el programa amb serveis paral·lels com ara una borsa
d’habitatge o fer una mediació amb les persones locals per
facilitar l’estada.

 És una experiència enriquidora i molt recomanable, per la qual es mostra
molt agraïment per part de les persones participants.

Veure tots els comentaris al punt 3 de l’annex.

Quina valoració fan les organitzacions del Pràcticum Odisseu?
Aspectes destacats:

 Totes les organitzacions entrevistades recomanarien el programa a altres
empreses i administracions.

 En general, les persones participants a les pràctiques són persones amb
bona actitud, motivades i amb empenta.

 En els casos que s’han viscut males experiències, aquestes han estat

derivades de la manca d’encaix o compromís per part de la persona que
realitzava les pràctiques.

 Tres de les quatre organitzacions entrevistades han manifestat el seu

interès per donar continuïtat a les persones que realitzen les pràctiques
però esmenten que hi ha situacions en que costa trobar l’encaix i que per
part dels estudiants, en general, hi ha l’interès de seguir-se formant.

 A l’hora de cercar personal, un dels criteris compartits és que visquin al
territori.

TRANSCRIPCIONS DE LES ENTREVISTES
Perfil dels i les estudiants
Les persones que heu rebut de pràctiques eren del mateix territori que l’empresa/org.?
-

Aj. de Ripoll: Si, de fet és un dels criteris que utilitzem per seleccionar a les persones
en pràctiques.
Ofi-tecmar: Si. De la mateixa comarca però no del mateix poble.
Sorodron: No. Cap dels tres joves que ha participat era de la comarca. Dos eren
d’entorns rurals i un de Barcelona.
Taurus: Si, de fet és un dels requisits que tenim en compte a l’hora de fer la selecció de
les persones candidates.

Els perfils acadèmics, encaixaven amb les necessitats de l’empresa?
-

-

-

Aj. de Ripoll: Si, la veritat és que tots els anys hem trobat perfils que s’adaptaven als
projectes que ens plantejàvem. Un any volíem fer tasques de documentació i vam
tenir un estudiant d’història, un altre any ho vam enfocar més amb tasques de turisme
i també ens va encaixar amb una noia que s’estava formant en aquest àmbit.
Ofi-tecmar: Si. Inicialment necessitaven una persona de relacions laborals però cap
dels perfils que els hi va arribar complia aquest requisit i van acabar agafant una
persona amb un perfil fiscal. Inicialment els va desquadrar però la valoració de la
persona és molt positiva.
Sorodron: Depèn de l’ocasió. Els dos primers anys ens va encaixar molt i va ser una
bona experiència en aquest sentit. Però el tercer any no hi havia perfils que
encaixessin i vam apostar per una persona que no va acabar anant massa bé.

-

Taurus: Si.

En general, quina visió teniu de les persones joves que han participat al programa?
-

Aj. de Ripoll: Els tres primers anys va ser de 10. Joves motivats, que aportaven idees,
amb interès i adaptant-se molt fàcilment a la situació.
Ofi-tecmar: Ha estat una persona amb molta empenta i motivada.
Sorodron: Com en la pregunta anterior, els dos primers anys si que van ser persones
que encaixaven i amb bona actitud, el tercer any es va girar una mica.
Taurus: Les persones que han fet les pràctiques a Taurus, en general sempre han
mostrat interès i ganes d’aprendre, eren persones amb empenta i amb moltes ganes.

Heu tingut alguna mala experiència? Per quin motiu?
-

-

-

Aj. de Ripoll: El darrer any hem tingut la sensació que la persona que ha participat ens
ha pres el pèl. S’ha agafat vacances quan no podia, fent que la persona responsable de
l’espai hagués de cobrir-lo, i no ha complert amb els horaris pactats inicialment. No hi
ha hagut una bona actitud en aquest sentit i ha fet que l’experiència no fos tan
gratificant.
Ofi-tecmar: No.
Sorodron: Si, el tercer any. Ja veníem de dos anys que volíem agafar algú que després
tingués l’oportunitat de quedar-se però no havia estat així. I en la tercera ocasió no va
encaixar ni el perfil ni la persona en qüestió. A partir d’aquí vam fer un any de
pràctiques amb Quintanes i de seguida vam tenir molt bona experiència, la persona
que va venir era de la comarca i tenia ganes de quedar-se. Ara està contractada. I vam
deixar de participar a l’Odisseu.
Taurus: No, que jo recordi no.

Experiència Pràcticum
Quina és la part que considereu més beneficiosa per l’empresa?
-

-

Aj. de Ripoll: En primer lloc, el suport que aquestes persones fan al museu en una
època de molta feina. En segon lloc, ens permet desenvolupar projectes que amb el
personal fix del museu no tenim capacitat per tirar endavant. Per exemple, una de les
persones de pràctiques va desenvolupar un sistema de vending d’entrades online que
nosaltres no haguéssim pogut fer.
Ofi-tecmar: Per conèixer gent i sobretot per saber i valorar quins perfils hi ha a la
comarca que puguin encaixar.
Sorodron: La subvenció.
Taurus: La part que més ens interessa és que ens permet conèixer persones del
territori formades i amb perfils que ens encaixen. Pensant que són persones que es
podran incorporar.

Quina és la part que requereix més esforç?
-

Aj. de Ripoll: La gestió és fàcil i ens sentim molt ben acompanyants. El que ens treu
més hores potser és el fet de mirar-nos tots els currículums i veure què ens pot
encaixar. Paral·lelament, des del museu, intentem fixar-nos amb les capacitats i
formació de la persona que vindrà per poder adaptar projectes que encaixin amb les

-

-

seves capacitats i el/la motivin. (hem tingut una estudiant periodista, una del sector
turístic, un d’història, i hem adaptat les tasques vinculades als seus perfils).
Ofi-tecmar: Sobretot la part administrativa i de documentació. Es va fer molt engorrós
i llarg, caldria agilitzar per facilitar la feina. Es requerien molts tràmits i moltes firmes.
Sorodron: La dedicació d’hores i acompanyament per tal que la persona s’adapti i
aprengui a aplicar els coneixements adquirits en la seva formació. En una empresa de
3 persones aquesta dedicació és un esforç gran. I el fet que no hi hagi possibilitat de
continuïtat en cap de les tres opcions, fa que no es pugui rebre la contrapartida per
part de l’empresa.
Taurus: S’han de fer els tràmits, que són força senzills i cal formar i acompanyar les
persones de pràctiques. Són aspectes que s’han de tenir en compte però no són
complicats.

Considereu que la durada de les pràctiques és adequada?
-

-

Aj. de Ripoll: Si, és adequada.
Ofi-tecmar: Per nosaltres ha estat insuficient, però ha anat marcat per la disponibilitat
de la universitat, que no ens ha permès allargar-ho més, i pel calendari intern marcat
per les entregues d’impostos, etc.
Sorodron: És insuficient per tal que la persona sigui autònoma. Quan has destinat un
temps a formar-la i acompanyar-la, pràcticament s’ha acabat el període de pràctiques.
Taurus: Si, és adequada.

I el període en el que es realitzen?
-

-

Aj. de Ripoll: Si, és adequat i ens cobreix la campanya d’estiu.
Ofi-tecmar: És adequat però si que ens ha dificultat una mica la feina perquè el juny i
juliol per nosaltres són mesos punta per impostos i renda. Això ha fet molt complicat
poder dedicar a acompanyar i acollir una persona en aquest període.
Sorodron: És adequat.
Taurus: És adequat. A més a més, a nosaltres ens va bé perquè l’estudiantat està de
vacances i pot realitzar una jornada sencera a l’empresa.

Considereu que el cost que suposa per a l’empresa és adequat? (6€/hora)
-

-

-

Aj. de Ripoll: És adequat. És molt baix.
Ofi-tecmar: És adequat però cal tenir en compte que per una empresa petita d’un
territori on els sous no són massa elevats, suposa un esforç. Per altra banda, cal que
contemplem que el cost per l’empresa no és només el que se li paga, sinó també la
disponibilitat d’una persona que pugui acompanyar-la i formar-la.
Sorodron: És adequat. Més que el cost econòmic, que està molt bé, és el temps de
dedicació que implica. I que en el nostre cas, invertíem amb la idea d’incorporar una
persona a l’equip, però no ha acabat funcionant.
Taurus: És adequat. A més, el fet d’estar parcialment subvencionat ho fa molt
assumible.

Creus que el Practicum Odisseu, tal i com està plantejat, encaixa tan en organitzacions i
empreses petites com en aquelles més grans?
-

Aj. de Ripoll: Si. Per a nosaltres, que som un equip petit, és una tasca assumible i
compensa.

-

-

Ofi-tecmar: Si. En casos d’empreses petites com la nostra, el projecte té més impacte
en tots els sentits, tan en l’esforç que requereix com en la compensació d’una persona
més.
Sorodron: No ho sé.
Taurus: Crec que si. No penso que hi hagi massa dificultat.

Post Pràcticum
Alguna de les persones que va fer les pràctiques després ha treballat per l’empresa/org.?
-

-

-

Aj. de Ripoll: Si, tenim una bossa de persones que fan visites guiades o col·laboracions
puntuals i les persones que han fet el Pràcticum formen part d’aquesta bossa. En una
ocasió, ens hagués encaixat moltíssim que es quedés una noia, però va marxar a
estudiar un Erasmus. Però en general, tots han anat fent feines puntuals, sobretot
visites. Paral·lelament, ens trobem que des de l’ajuntament no podem ampliar la
plantilla fixa.
Ofi-tecmar: Si, hem parlat la possibilitat que es quedi a treballar però de moment no
hem pogut encaixar-la. Ella necessita acabar els estudis. Tot i això, de moment no
estem cobrint aquesta possible plaça amb ningú altre i tenim la sensació que tan ella
com nosaltres vam estar a gust, així que hi ha la possibilitat que vingui.
Sorodron: No perquè les dues persones estudiants que ens encaixaven no eren del
territori i tenien interès per continuar formant-se amb el màster.
Taurus: Si, en algunes ocasions si. De fet, una de les noies que ha participat al
Pràcticum el darrer any s’ha quedat treballant com a enginyera.

Si no, heu mantingut la relació amb alguns d’ells/es?
-

Aj. de Ripoll: Si.
Ofi-tecmar: Si.
Sorodron: Una de les noies ens ha escrit un cop ha acabat el master, un temps després
d’haver fet les pràctiques, però ja havíem incorporat el jove de Quintanes.
Taurus: Si, tenim presents aquests contactes quan tenim vacants i hi contactem per si
els interessa.

De tant en tant, cerqueu personal per incorporar-se a l’organització?
-

-

-

Aj. de Ripoll: No, però la veritat és que si en cerquéssim, crec que ens seria difícil
trobar una persona amb un perfil que encaixés.
Ofi-tecmar: No, i més ara en època post covid, en que estem mantenint una plantilla
bàsica però no ens plantegem ampliar-la, ja que el nivell de feina i projectes també són
més inestables.
Sorodron: Hem estat 3 anys cercant una persona, que teníem la intenció que anés
vinculada a un projecte de pràctiques per tal d’anar-la formant i integrant mentre
estudiava i després poder-la incorporar quan ja rutllen i ja coneixent el funcionament
intern i de les tasques.
Taurus: Si, constantment. I de fet ens és difícil trobar persones.

En cas que si, quins aspectes valoreu en les persones candidates?
-

-

-

Aj. de Ripoll: Que siguin de la comarca, ja que és una sortida per a les persones d’aquí.
Més que fixar-nos en el CV, que hi ha moltes persones amb molta formació, ens basem
més en el que ens diuen, en la seva motivació i actitud.
Ofi-tecmar: Normalment valorem que tinguin coneixements bàsics sobre l’activitat i
sobre les relacions laborals, que encaixin i es puguin integrar bé en l’equip, ja que és la
nostra manera de treballar. I finalment, que tingui una actitud positiva i que senti que
li agrada aquest tipus de feina.
Sorodron: Que siguin del territori i/o d’àrees rurals, ja que les tasques estan molt
vinculades a aquest àmbit i es nota.
Taurus: Un aspecte que valorem molt és que visquin al territori, ja que això ens aporta
una estabilitat. Per altra banda, cada vegada més necessitem persones que parlin bé
anglès.

Valoració programa
En cas que hagueu acollit pràctiques Odisseu més d’un any, considereu que s’ha anat millorant
el programa?
-

-

Aj. de Ripoll: El fet de fer-ho tot telemàtic ho fa tot molt més àgil.
Ofi-tecmar: No ho saben.
Sorodron: Si, el primer any va ser més dificultós, haviem de confirmar l’estudiant
abans de saber si podríem justificar i rebre ajut econòmic per assumir el cost d’aquest.
Els anys següents ja va ser més clar i més fàcil.
Taurus: Veiem que cada vegada hi ha més persones participant, així que és una bona
senyal.

Recomanaries a altres empreses/organitzacions que participessin del Practicum Odisseu?
-

Aj. de Ripoll: Si, de fet parlant-ne amb una empresa del municipi aquest any també
s’han incorporat al programa.
Ofi-tecmar: Si, ho recomanaria i els avisaria que es preparin per la burocràcia que s’ha
de seguir.
Sorodron: Si, que valorin abans què els interessa i que mirin bé els currículums de les
candidates.
Taurus: Si, ho recomanaria. Com a aspectes positius diria que és molt útil per conèixer
persones formades que tenen intenció de quedar-se al territori. Com a coses a tenir en
compte diria que normalment aquesta experiència és la primera feina de les persones
que participen, i que per tant, requereix un acompanyament. Tot i això, són persones
de perfil universitari, espavilades i molt bona actitud.

De l’1 al 10, com valoraries el Pràcticum?
-

Aj. de Ripoll: Un 10.
Ofi-tecmar: Un 7.
Sorodron: Els dos primers anys, entre 8 i 9. El tercer, entre 6 i 7. L’experiència canvia
molt segons la persona que acaba realitzant les pràctiques.
Taurus: Un 8. Estem satisfetes.

Si hi ha alguna qüestió que vulguis comentar amb la voluntat de millorar el programa i no
t’hem preguntat, t’agrairíem que ho fessis.
-

Aj. de Ripoll: Sempre ens hem sentit molt acompanyades, amb molt suport per part
del programa, amb molta disponibilitat i agilitat a l’hora de resoldre qualsevol aspecte.

ANNEX
1. Comentaris sobre el grau de satisfacció en relació al lloc de residència:
Entorns rurals:
-

És on he viscut tota la vida i m'agrada, malgrat estigui lluny de la meva feina actual.
Municipi de la província de Lleida, molt tranquil i sobre tot molt proper a la ciutat de
Lleida.
El meu territori, amb la meva gent. Hi ha un sentit de pertinença que ajuda a mantenir
i tirar endavant.
Soc de les Garrigues i me quedat a viure per ganes i decisió pròpia.
Tranquil·litat, proximitat a diferents capitals, aïllament, bon clima, moltes possibilitats
d’oci a la natura.
Entorn, amics i família.
M'agradaria viure a un micropoble però les opcions per trobar-hi habitatge són molt
reduïdes.
Vida rural, tranquil-litat, pau..

Entorns urbans:
-

-

Es una zona natural, amb mar i muntanya.
Tots els serveis que necessito, ni massa gran ni massa petita
Serveis de capital de província i proximitat al treball
Careix de vida i bones oportunitats
Trànsit, contaminació, preu de l’habitatge.
bona qualitat de vida.
Compartir pis amb amics.
Visc a cavall entre València i un poble de l'interior de Castelló, el que em permet certa
llibertat d'horaris.
És més aviat un poble amb poca indústria i comerços locals.
Trobo a faltar un nucli de població més gran i un ventall de serveis més ampli.
És una “ciutat” propera a Barcelona amb diverses opcions d’oci: tallers d’arts, etc. i és
a prop de la feina.
Em sento a gust a la ciutat perquè la conec, m'hi sento arrelada, es còmode, no em cal
transport motor en el dia a dia i es tranquil·la, però segueixo tenint en ment marxar en
un entorn rural proper.
Carrers bruts, escassa il·luminació carrers secundaris.
Estudis presencials a Barcelona.
Vull viure a Pobla, però no hi ha indústria del meu sector.
La ciutat està descuidada, és cara i la gent s'està tornant cada cop menys respectuosa.

-

Es un lloc de qualitat, amb suficients recursos i entorn paisatgístic.

-

2. Comentaris de la incidència del Pràcticum Odisseu en relació amb la
situació actual de les persones participants
-

A banda de l'aprenentatge, aquesta experiència va afavorir conèixer contactes que
m'han ajudat a trobar altres possibilitats de feina. No obstant això, han estat feines
temporals que només serveixen per adquirir més experiència i estalvis. Els joves volem

-

-

-

-

-

-

-

feines que ens assegurin un futur i una seguretat i estabilitat econòmica, i hi ha
branques professionals com les ciències o les humanitats on això és molt difícil de
trobar, especialment en l'àmbit rural.
Les pràctiques Odisseu em van servir per provar un altre àmbit dins del món social i
guanyar experiència laboral.
Vaig treballar d'una cosa que no he tornat a treballar mai.
Ha afegit valor, però no ha afectat directament.
Simplement el meu àmbit de coneixement requereix d'altres coneixements i
experiència més profunds.
Segueixo treballant allí.
Estic treballant on vaig fer les pràctiques i he pogut evolucionar dins l'empresa.
Actualment estic treballant en contracte de pràctiques de Garantia Juvenil (contracte
de 6 mesos del SOC), faig una feina molt semblant a la que vaig realitzar i aprendre
durant el Pràcticum Odisseu al Consell Comarcal de l'Alt Urgell.
Vaig canviar de rumb professional.
És on estic treballant ara.
Vaig poder treballar en una molt bona empresa, on em van delegar totes les tasques
del departament de màrqueting. Va ser una immersió empresarial molt bona i vaig
poder conèixer-me en l'àmbit laboral: què m'agrada, en què soc bona... I tot això en un
entorn nou per a mi.
En el meu cas la beca va ser completament autodidacta, cosa que ha ajudat en la meva
trajectòria laboral. Considero que hagués anat millor amb algun tipus de tutoratge. Tot
i així estic satisfeta de la feina feta.
Semblant lloc de treball.
És una bona experiència però molt curta.
Més experiència laboral.
Vaig poder entrar a formar part del mercat laboral, adquirir noves competències i,
gràcies a això, vaig aconseguir una feina més estable; aquesta la vaig haver de deixar
per començar un doctorat, però tenia perspectives de poder seguir.
Sí que em va donar perspectiva i aprenentatge, i estic molt contenta de l'experiència,
però al ser tant poques hores no dona currículum real.
Vaig obtenir el meu lloc de treball actual gràcies a les pràctiques realitzades amb el
programa Odisseu.
Tot i que no estic fent exactament el que vaig fer a les practiques Odisseu, m’ha servit
molt per saber a quina part de la informàtica vull dedicar-me.
Crec que em va servir per tenir més experiència.
Relació directa amb la feina que desenvolupo actualment no la té, però si en el fet
d'oferir una primera feina relacionada amb els meus estudis a la meva comarca.
El no viure en el lloc on vas a treballar pot ser un factor que dificulta aquest
repoblament. Però poden ser molts factors en el meu cas que em porten a seguir
vivint a la ciutat (bones comunicacions amb el meu lloc de treball i entorn social així
com facilitats per arribar al lloc d'estudi).
En quan a la meva trajectòria em va oferir experiència, en quan a la meva situació
actual, no treballo del que vaig estudiar i per tant, no va incidir.
El programa Pràcticum em va motivar a seguir-me formant per a tenir les eines
necessàries que en un futur (espero pròxim) em permetran desenvolupar projectes
transformadors al territori on m'he criat.
L'experiència no va ser un determinant.

-

-

-

He creat una petita empresa de gestió forestal molt semblant que on vaig fer les
pràctiques universitàries.
El pràcticum el vaig fer en un Ajuntament d'un poble, desenvolupant unes tasques
pròpies del Grau que vaig estudiar i m'ha servit per adquirir metodologia de treball i
ampliar coneixements. L'ambient a la feina era molt bo i els companys també.
Actualment treballo en l'àmbit de la Justícia, relacionat també amb el grau que vaig
estudiar.
Em va ajudar a fer contactes molt interessants, a formar-me en àmbits en els que no
tenia experiència. També em vaig animar a reorientar els meus estudis i carrera
professional.
Gràcies a l’experiència em vaig poder formar en el lloc de treball actual.

3. Comentaris i aportacions per part de les persones estudiants en relació
al programa en general:
-

-

-

-

-

-

Em vaig sentir com a casa i sobre tot l'aprenentatge adquirit durant els mesos de
practicum; així com també les portes que t'obre una vegada finalitzada l'estada.
Definir més les feines que s'han de portar a terme a cada lloc, com a estudiant vas en
blanc.
Sóc originari de la província de Castelló i vaig elegir el lloc on realitzar les pràctiques
segons l'oferta de feina que més em convenia.
En el meu cas va ser teletreball degut a la pandèmia.
Molt agrait pel programa i per la gent amb la que vaig tindre el plaer de treballar.
Trobo que aquest tipus de practiques proporcionen una possibilitat inicial d’entrar al
mercat laboral i guanyar experiència en un entorn real.
Les pràctiques estaven dividides en dos organismes. Per part d’una vaig quedar molt
contenta i satisfeta, tasques molt clares, molt de seguiment, disposició i resolució
davant de problemes. En canvi, per part de l’altra vaig quedar molt insatisfeta, tenia
molts dubtes que mai podria resoldre perquè la persona de referència no hi era o
estava ocupada, tasques poc clares i escàs seguiment.
Un lleuger seguiment de les tasques que proposa l'empresa i el que s'acaba fent.
Possibilitat de fixar la jornada laboral per mesos/setmanes en lloc de per hores.
Crec que 300 hores és molt poc per realment fer-se amb el lloc de treball i l'època
d'estiu tampoc és la millor ja que a l'agost pràcticament tots els treballadors s'agafen
vacances i és un mes "mort".
Trobo que el ventall d’opcions on realitzar les practiques hauria d’augmentar, tant en
global com les pràctiques associades a algunes carreres universitàries en concret, ja
que en algunes carreres concretes hi ha molta mancança.
És un programa excel·lent, que dona una oportunitat molt valuosa als joves del
territori.
Potser estaria bé lligar-ho a una borsa d'habitatge o en el cas de micropobles i
territoris rurals més aïllats o menys dinàmics, per exemple animar a la comunitat local
a llogar una habitació per la persona que s'hi instal·larà temporalment. Fer mediació.
Saber amb antelació que pot haver-hi continuïtat després del pràcticum ajuda a
prendre-s'ho d'una altra manera.
L'experiència és molt enriquidora. Ho recomano 100%.

