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FORMULARI DE  AL PRÀCTICUM ODISSEU

1 – A EMPLENAR PER L’EMPRESA O INSTITUCIÓ SOL·LICITANT

Nom de l’empresa/institució 

Sector d’activitat NIF 

Formació o experiència del tutor relacionada amb les tasques que haurà de desenvolupar l’estudiant 

Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques 

Municipi Comarca Codi Postal 

Pàgina web de l’empresa/institució (si s’escau) 

Breu presentació de l’empresa/institució 

Associació País de Terra Roia

Cultura, educació en el lleure, turisme G-01863232

Tutor responsable de les pràctiques DNI/NIE 

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, graduada superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles i graduada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. 

Ha col·laborat amb diverses entitats i empreses desenvolupant tasques en l’àmbit de la comunicació, així com en la internacionalització d’entitats catalanes a l’estranger. En l’àmbit del 

voluntariat, ha estat monitora d’educació en el lleure i ha participat en un projecte de desenvolupament de xarxa de dones palestines a Israel i Palestina amb el Servei Civil Internacional. 

Redactora i activista per la cultura i la llengua catalanes, comença a col·laborar amb el Refugi Vall de Siarb l’any 2013 aportant idees i executant tasques en l’àmbit de la comunicació i 

imatge. Des d’aleshores, la seva implicació amb la Vall ha anat en augment fins a fixar la seva residència al Pallars Sobirà el 2019. En aquell moment, de la mà del seu soci, en Marc 

Cortina, creen el projecte Museu de Camins i aquell mateix any es constitueix i passa a presidir l’Associació País de Terra Roia per tenir cobertura legal i poder impulsar i desenvolupar el 

projecte Museu de Camins.

Vall de Siarb

Soriguera Pallars Sobirà 25566

Persona de contacte Telèfon  Correu electrònic 

www.museudecamins.com
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El projecte Museu de Camins pretén preservar els camins de la Vall de Siarb (Pallars Sobirà) i crear un espai de descoberta 

on, mitjançant el senderisme, s’articuli, es connecti i es potenciï tot el llegat històric, cultural i natural impregnat a la vall. En 

aquest sentit, el projecte que presentem vetllarà per la conservació dels camins, el seu coneixement i les tècniques que s’
utilitzaven per construir-los; descobrirà el conjunt de la xarxa de camins antics, un entramat que ha estat l’eix vertebrador de 

la vida tradicional, que servirà per explicar les vides que s’han viscut a la vall i, finalment, aquest entramat constituirà una 

proposta de senderisme per conèixer el llegat històric, cultural i natural de la vall.

Actualment l’entitat gestora del projecte Museu de Camins és l’Associació País de Terra Roia, creada el setembre de 2019. 

Aquesta associació està formada per tres persones sòcies i es va crear en el seu moment per tenir una base sobre la qual 

sostenir el projecte Museu de Camins i per tal que pogués començar a caminar. Anteriorment a la creació de l’Associació

País de Terra Roia existia l’Associació Balmes Blancs, creada l’any 2010 i que realitzava en aquella època activitats 

temàtiques a la natura. Des de l’any 2013, però, la funció principal d’aquesta associació fou la de gestionar el Refugi Vall de 

Siarb i desenvolupar un seguit d’activitats a l’entorn de la Vall de Siarb. En aquests moments, per tant, existeixen dues 

entitats, l’Associació Balmes Blancs i l’Associació País de Terra Roia que gestionen el Refugi Vall de Siarb i el Museu de 

Camins respectivament.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES 

Posició de pràctiques que s’ofereix 

Durada de les pràctiques (nombre total d’hores)* Data d’inici aproximada Horari aproximat 

* La durada mínima són 300h, que són les que gaudeixen de subvenció. Si feu més de 300h, les que excedeixin d’aquesta xifra no gaudiran de
subvenció.

Ajut a l’estudi per part de l’empresa 

 6€/h* o bé el mínim requerit per la universitat de l’estudiant 

 Altres quantitats:              €/h 

* És el mínim requerit pels Ajuts al Pràcticum Odisseu. L’ajut Odisseu compensarà a l’empresa 3€/h bruts per a les primeres 300 hores.

Descripció de les tasques i funcions a realitzar per part de l’estudiant 

En cas que la vostra entitat presenti dues ofertes, indiqueu la prioritat d’aquesta oferta: 

PERFIL DEL CANDIDAT 
Descripció dels requisits mínims o valorables de les persones candidates. En tots els apartats cal fer referència a 
si és un requisit mínim o valorable. 

Oferta de pràctiques adreçada a estudiants matriculats en estudis de 

Altres aspectes que es valoraran (ex: idiomes, ofimàtica, coneixements, treball en equip, orientació al públic...) 

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. 

Tècnic de suport al projecte

300 h juny 2022 de 10 a 14 i de 15 a 17

✔

L'estudiant donarà suport en les diverses tasques que s'estiguin desenvolupant en el projecte Museu de Camins 
en aquell moment, que poden ser: 
- gestió dels elements de comunicació del projecte (xarxes socials, web, butlletí electrònic, etc.)
- seguiment de la difusió dels materials gràfics
- suport en la calendarització i la gestió de les activitats del Museu (visites guiades, visites teatralitzades)
- suport en l'organització de les visites als diversos espais (Despoblat de Santa Creu de Llagunes, Búnquers de
Vilamur, Camins de la Vall de Siarb, etc).
- suport en la gestió del projecte en altres àmbits que ho requereixin

✔

- gestió cultural
- comunicació i periodisme
- turisme

- persona proactiva i autònoma
- capacitat d'organització
- ordenada i que sàpiga planificar
- habilitats en redacció
- coneixements de word, excel
- coneixement d'indesign, photoshop
- capacitat de gestionar perfils de xarxes socials
- habiltiat en actualització informació web

✔

Es preveu una explicació exhausitva del projecte perquè l'estudiant entengui el projecte en el qual entraria a treballar
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2 – A EMPLENAR PER L’ESTUDIANT/A CANDIDAT/A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 

Nom i cognoms  DNI Gènere 

Adreça de la residència habitual durant el període no lectiu 

Municipi Comarca Codi Postal 

Telèfon  Correu electrònic 

Nivell d’estudis en curs Nom del Grau o Màster oficial en curs 
       Grau              Màster oficial 

Universitat Escola / Facultat: 

PERFIL DEL CANDIDAT 

Dades d’interès per a l’empresa/institució (experiència professional, altres estudis cursats, idiomes, aptituds 
rellevants pel lloc de pràctiques, etc.) 

Motivació i interès pel lloc de pràctiques 
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PROTECCIÓ DE DADES 

El Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya (CAUC) i tot el seu personal es comprometen a tractar les dades de caràcter personal segons 
estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 
El/la sotasignat autoritza al Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya (CAUC) a tractar les seves dades personals. En compliment del que disposen 
els articles 13 i 14 del RGPD i l'article 11 de la LOPDGDD s'informa de les següents dades: 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya  (CAUC). NIF: 
P2500092H. Adreça: Passeig Joan Brudieu, 15, 25700 La Seu d'Urgell (Lleida). Telèfon: 973353112. Pot contactar amb el Delegat de Protecció 
de Dades (DPD): dpd@cauc.cat.

FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Gestionar la participació en el projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i les gestions 
administratives que se’n derivin. Les imatges per a fer difusió del projecte. 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la supressió per part de 
l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 

DESTINATARIS: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del projecte “ODISSEU”. 

DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, 
així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD), per escrit a l'adreça de 
correu dpd@cauc.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir. 

Les imatges corporatives de les empreses i/o institucions i dels seus empleats que participin al programa ODISSEU, poden ser publicades. 
L’empresa i/o institució és la responsable de disposar els drets d’imatge dels empleats/des. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 
18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel 
present document dóna consentiment al Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya (CAUC) a captar les imatges, sigui a través de càmeres o vídeo 
càmeres, en què els afectats resultin clarament identificables. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part del Consorci GAL Alt 
Urgell - Cerdanya (CAUC) o una altra empresa delegada, està limitada al conjunt d’activitats organitzades dins el marc del projecte 
“Pràcticum Odisseu per a la innovació” i podran ser publicades a qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc. El 
Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya (CAUC) es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, 
cessió o ús no autoritzat de les imatges. 

 AUTORITZO a CAUC que m’enviï informació 

AUTORITZO la publicació de les imatges NO AUTORITZO la publicació de les imatges 

Signatura  Signatura 

Nom i cognoms: Nom i cognoms: 

Lloc i data: 

Per tal de presentar la vostra sol·licitud, cal que us registreu a la web www.odisseujove.cat 
(el registre s’obrirà el 21 de març) i adjunteu la següent documentació: 

• Formulari (OBLIGATORI)
• Expedient acadèmic actualitzat (OBLIGATORI)
• Llista de priorització de les ofertes (en cas que et presentis a més d'una 

oferta)
• CV (OPCIONAL)

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya, la xarxa de professionals de Joventut i les universitats catalanes. 

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per: 

Amb la signatura d'aquest document, el/la sotasignant es compromet, en cas de ser seleccionat/da, a complir la legislació 
vigent de pràctiques i, en concret, a mantenir la condició d'estudiant mentre duri l'estada de pràctiques. 

mailto:practicum@odisseujove.cat
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