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

PRÀCTQUES UNIVERSITÀRIES EN EMPRESES
SITUADES EN TERRITORIS RURALS

DISSEUO
AJUTS AL PRÀCTICUM



L’objectiu és incentivar mitjançant una contraprestació econòmica l’estada 
de joves universitàries en pràctiques en empreses situades en territoris rurals 
per a promoure i facilitar el retorn i la incorporació al mercat de treball dels 
joves a les zones rurals. 

Si ets un estudiant  
universitari i vols 
realitzar pràctiques 
en territoris rurals 
participa als Ajuts al 
Pràcticum Odisseu!  
Participa a odisseujove.cat

Pràctiques en el marc de Convenis de Cooperació Educativa amb les univer -
sitats. Durada de les pràctiques mínim de 300 hores.

Participació d’un tutor de l’empresa amb experiència en l’àmbit de les pràc -
tiques. Programa per a joves originaris de territoris rurals o que s’hi vulguin 
instal·lar.

Estar matriculat en estudis oficials de grau o màster universitari i haver supe -
rat un mínim del 50% dels crèdits.

Estar donat d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya

Característiques 
dels ajuts

Objectius

Per a més informació:  practicum@odisseujove.cat / www.odisseujove.cat  / 973.48.16.44

Ajut Odisseu
2,5 € /hora pràct.

per 300 hores

Empresa
>2,5 € /hora pràct.
per mín. 300 hores

Estudiant
5 € /hora pràct.

Remuneració  
de les pràctiques

Procediment  
dels ajuts i dates

Informar-te al web o la teva universitat  
comprovar si cumpleixes els requisits

Presentació a les ofertes  
enviar formulari a practicum@odisseujove.cat  
termini 12 de maig de 2019.  
es recomana adjuntar-hi el CV

Procés de selecció dels estudiants   
termini: 24 de maig

Resolució de l’adjudicació dels ajuts  
publicació tauler electrònic de la Generalitat

Realització de les pràctiques  
com a màxim el 15 de setembre

Febrer 2019

Desembre 2019
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