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1RPGHO¶HPSUHVDLQVWLWXFLy

/OXHUQD $UTXLWHFWXUD 6&&/
6HFWRUG¶DFWLYLWDW

1,)

7XWRUUHVSRQVDEOHGHOHVSUjFWLTXHV

'1,1,(

$UTXLWHFWXUD

)

)RUPDFLyRH[SHULqQFLDGHOWXWRUUHODFLRQDGDDPEOHVWDVTXHVTXHKDXUjGHGHVHQYROXSDUO¶HVWXGLDQW

$UTXLWHFWD

$GUHoDGHOFHQWUHRQHVGHVHQYROXSDUDQOHVSUjFWLTXHV

3ODoD 6DQW -RDQ Q~P  EDL[RV
0XQLFLSL

&RPDUFD

&RGL3RVWDO

6ROVRQD

6ROVRQqV



3HUVRQDGHFRQWDFWH

7HOqIRQ

&RUUHXHOHFWUzQLF

3jJLQDZHEGHO¶HPSUHVDLQVWLWXFLy VLV¶HVFDX 

ZZZOOXHUQDDUTXLWHFWXUDFDW
1RPEUHGHWUHEDOODGRUVGHO HPSUHVD


%UHXSUHVHQWDFLyGHO¶HPSUHVDLQVWLWXFLy

6RP XQ HVWXGL MRYH G DUTXLWHFWXUD FRRSHUDWLYD HVSHFLDOLW]DW HQ HOV jPELWV GH OD UHKDELOLWDFLy OD
ELRFRQVWUXFFLy L OD VRVWHQLELOLWDW
5HDOLW]HP SURMHFWHV LQWHJUDOV G DUTXLWHFWXUD L LQWHULRULVPH DPE XQD PLUDGD DUTXLWHFWzQLFD
FRQVFLHQW EDVDGD HQ HO UHVSHFWH SHO PHGL DPELHQW OD VDOXW L HO SDWULPRQL KLVWzULF D WUDYpV GH
O RSWLPLW]DFLy GH UHFXUVRV QDWXUDOV L HFRQzPLFV
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3RVLFLyGHSUjFWLTXHVTXHV¶RIHUHL[

(VWXGLDQW G DUTXLWHFWXUD VXSHULRU SHU GHVHQYROXSDU WDVTXHV GH VXSRUW HQ SURMHFWHV G DUTXLWHFWXUD
'XUDGDGHOHVSUjFWLTXHV QRPEUHWRWDOG¶KRUHV 

'DWDG¶LQLFLDSUR[LPDGD

+RUDULDSUR[LPDW



 GH MXQ\

$ SDFWDU HQWUH SDUWV

* 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.

$MXWDO¶HVWXGLSHUSDUWGHO¶HPSUHVD

✔ ¼K REpHOPtQLPUHTXHULWSHUODXQLYHUVLWDWGHO¶HVWXGLDQW
$OWUHVTXDQWLWDWV¼K
* 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.

'HVFULSFLyGHOHVWDVTXHVLIXQFLRQVDUHDOLW]DUSHUSDUWGHO¶HVWXGLDQW

 $L[HFDPHQWV G HGLILFLV H[LVWHQWV $XWR&DG
 6XSRUW HQ OD UHGDFFLy GH SURMHFWHV EjVLFV L H[HFXWLXV
 6XSRUW HQ HO VHJXLPHQW G REUHV TXH V HVWLJXLQ UHDOLW]DQW HQ HO PRPHQW GH OHV SUjFWLTXHV
 0RGHOLW]DFLy ' HQ 6NHWFKXS
 'HVHQYROXSDPHQW L VXSRUW HQ DOWUHV WDVTXHV TXH SXJXLQ VRUJLU GXUDQW OHV SUjFWLTXHV

(VSUHYHXLPSDUWLUXQDIRUPDFLyHVSHFtILFDSHUO HVWXGLDQW"

(V IRUPDUj O HVWXGLDQW SHU WDO TXH SXJXL GHVHQYROXSDU OHV WDVTXHV UHTXHULGHV GH IRUPD DXWzQRPD
(QFDVTXHODYRVWUDHQWLWDWSUHVHQWLGXHVRIHUWHVLQGLTXHXODSULRULWDWG¶DTXHVWDRIHUWD
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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.
2IHUWDGHSUjFWLTXHVDGUHoDGDDHVWXGLDQWVPDWULFXODWVHQHVWXGLVGH

$UTXLWHFWXUD VXSHULRU
$OWUHVDVSHFWHVTXHHVYDORUDUDQ H[LGLRPHVRILPjWLFDFRQHL[HPHQWVWUHEDOOHQHTXLSRULHQWDFLyDOS~EOLF 

9DORUDUHP PROW SRVLWLYDPHQW O LQWHUqV L FRQHL[HPHQWV HQ DUTXLWHFWXUD L PDWHULDOV WUDGLFLRQDOV OD
ELRFRQVWUXFFLy L OD VRVWHQLELOLWDW
7UHEDOO HQ HTXLS L SUHGLVSRVLFLy

3RVVLELOLWDWG¶LQFRUSRUDFLyODERUDOGHO¶HVWXGLDQWHQSUjFWLTXHVDO¶HPSUHVDVLHOVUHVXOWDWVVyQVDWLVIDFWRULV
3RVVLELOLWDWG¶RIHULUDOORWMDPHQWDO¶HVWXGLDQWGXUDQWO¶HVWDGDGHSUjFWLTXHV




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

Telèfon

Correu electrònic

Nivell d’estudis en curs
Grau

Màster oficial

Codi Postal

Nom del Grau o Màster oficial en curs

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
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.

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)

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

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