FORMULARI DE 35(6(17$&,Ï' 2)(57(6 AL PRÀCTICUM ODISSEU
1 – A EMPLENAR PER L’EMPRESA O INSTITUCIÓ SOL·LICITANT
Nom de l’empresa/institució

RESsolució Tècnica d'Immobles
Sector d’activitat

NIF

Arquitectos Técnicos y Aparejadores (421)

47900866P

Tutor responsable de les pràctiques

DNI/NIE

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

Arquitecte Tècnic amb 5 anys d'experiència en el sector de la construcció i regularització de les
propietats registrals-cadastrals

Adreça del centre on es desenvoluparan les pràctiques

C. Major, 15, baixos
Municipi

Comarca

Codi Postal

Castellserà

Urgell

25334

Persona de contacte

Telèfon

Correu electrònic

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

https://ressolucio.com/
1RPEUHGHWUHEDOODGRUVGHO HPSUHVD
5-7

Breu presentació de l’empresa/institució

RESsolució Tècnica d'Immobles és una empresa especialitzada en la regularització entre la
documentació registral i la cadastral dels immobles i terrenys, assessorant a la propietat i
realitzant tots els documents i tràmits que siguin necessaris per obtindre un resultat.
També es realitzen feines pròpies del sector de la construcció, com obres, reforma,
urbanització, redacció de projectes, certificats, etc.
Actualment, la zona d'actuació es centra en la provincia de Lleida, amb expansió cap a la resta
de Catalunya i a l'Aragó.
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE PRÀCTIQUES
Posició de pràctiques que s’ofereix

Assistència en tasques tècniques
Durada de les pràctiques (nombre total d’hores)*

Data d’inici aproximada

Horari aproximat

300

juny

matí

* 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

Tasques de dibuix, ajudes en la redacció de projectes i informes diversos, així com tot tipus de
tasques diverses d'una oficina tècnica d'arquitectura

(VSUHYHXLPSDUWLUXQDIRUPDFLyHVSHFtILFDSHUO HVWXGLDQW"

Si
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

Arquitectura, arquitectura tècnica, topografia, enginyeria tècnica o ingenyeria.
Altres aspectes que es valoraran (ex: idiomes, ofimàtica, coneixements, treball en equip, orientació al públic...)

Coneixements de programes informàtics de delineació i dibuix, coneixement d'ús de programes
d'ofimàtica i bon maneig de l'informàtica en general.

✔

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.
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