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Antecedents 

L’objectiu del Pràcticum ODISSEU per a la innovació és estructurar una
proposta per facilitar el contacte entre joves amb ganes de treballar i aprendre i
empreses amb ganes de que els i les joves tornin al medi rural, d’intercanviar
coneixements amb ells/es i enriquir-se mútuament. L’objectiu últim és facilitar al

à i l t d j l di l i l i ió l b lmàxim el retorn de joves al medi rural i la seva inserció laboral.

ACCIONSACCIONS
Informe “Pràcticum Odisseu per a la innovació” (2014): recull de les

tipologies de pràctiques, borses de pràctiques a les universitats i argumentari
per a captar empresesper a captar empreses.

Prospeccions a empreses per a l’assessorament (2014):
ALT URGELL i CERDANYA 1. Necessitat de les empreses de 
RIPOLLÈS
RIBERA D’EBRE
SOLSONÈS

contactar amb joves qualificats i 
prioritàriament originaris dels 
territoris rurals

NOGUERA
BAIX EBRE i MONTSIÀ

2. Necessitat de coordinar les 
prospeccions i assessorament en 
pràctiques



Antecedents 

Resultats de la prospecció:
96 empreses interessades i

Altres sectors
Agricultura

Agències de comunicació Març 2014

Novembre 2014
96 empreses interessades i 
37 assessorades de 9 comarques

Comunicació multimèdia
Cosmètica i bellesa
Assessoria jurídica

Assegurances
Consultoria i serveis tècnics

Consultoris de qualitat i …

15; 18%
5; 6%

11; 13%
Alt Urgell- Cerdanya 

Solsonès

Ripollès Enginyeria
Electrònica i electrodomèstics

Distribució minorista
Distribució majorista

Sector de la construcció
Comunicació multimèdia

11; 14%

13; 16%18 22%

9; 11%
Ripollès

Ribera d'Ebre

Baix Ebre

Montsià

Noguera
Indústria del cuir

Indústria de l'alimentació
Hostaleria i restauració

Esports
Ensenyament

g y

P fil f i N b M TOTAL

13; 16%18; 22% Noguera

S i d t i t
ONG

Obres públiques
Metal·lúrgia

Lleure
Indústria tèxtil

Perfil formatiu Novembre
2014

Març 
2014

TOTAL

Universitari (i altres) 7 17 24
Formació professional 3 10 13 Serveis turístics

Serveis socials i atenció a …
Serveis i produccions …
Serveis d'informàtica

Serveis de manteniment

0 5 10 15



Objectius

Prova pilot 2015-2016 per a la posada en marxa dels Ajuts al Pràcticum
Odisseu, impulsat per la Direcció General de Joventut i la Secretaria
d’Universitats i Recerca i implementat per l’Associació d’iniciatives Rurals
de Catalunya, amb la col·laboració dels grups Leader.

OBJECTIUS:

El Aj t l P à ti Odi t i ti l’ t d d jEls Ajuts al Pràcticum Odisseu pretenen incentivar l’estada de joves
universitaris en pràctiques remunerades a les empreses rurals, per tal de
promoure la competitivitat empresarial, així com el retorn i l’establiment
d’ t j l ld’aquests joves a les zones rurals.

Durada: mínim 300 hores.
Ajut a l’estudi: mínim 5€ bruts per hora de pràctiques, del qual un mínim 

€/ fde 2,5€/hora serà cofinançat per part de l’empresa.



Resultats 2015-2016

Primera fase: Selecció d’empreses participants

Empreses inscrites: 24 empreses i 28 ofertes de pràctiques avaluades.

Llocs de pràctiques publicitats: 20 ofertes + 4 en llista d’espera, en total 24 ofertes.
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Resultats 2015-2016

Segona fase: cerca d’estudiants

Primera ronda (gener-febrer): 44 estudiants
Segona ronda (març-abril): 66 estudiants 110 estudiants

Universitat Nº joves 
inscrits

Nº CCE 

realitzats
URV 23 3

Estudiants inscrits

14 Estudiants seleccionats

N ó l i t è ó l’ f tUAB 20 0
UB 17 1
UPC 16 2
UPF 11 2

36
No són seleccionats perquè no són propers a l’oferta 
(majoritàriament UAB, UPC, UB)

18
No han estat seleccionats per no complir els requisits de formació, 
perfil, etc.

UdL 10 4
UOC 6 ‐
UdG 5 1
UVic 2 ‐

17
L’oferta a la que s’havien inscrit s’ha cancel∙lat o bé s’han esperat 
entre les dues rondes

16
Es desapunten durant el procés: ja cursen pràctiques, no tenen 
disponibilitat o no contesten
C li l i i ò l’ h l i lUAO 1 1

URL ‐ ‐
UIC ‐ ‐

TOTAL 110 14

9
Complien els requisits però l’empresa ha seleccionat a un altre 
candidat

També s’han donat de baixa 64 estudiants que s’havien apuntat 
inicialment (bàsicament UAB i UB) principalment perquè no sabieninicialment (bàsicament UAB i UB), principalment perquè no sabien 
que es feien en territoris rurals o ha canviat la seva disponibilitat.



Resultats 2015-2016

Convenis de pràctiques tramitats 14 convenis

Empreses participants

Empreses han trobat a un candidat:

14 ‐ 11 empreses han seleccionat a estudiants propers al territori (comarca/ província)

‐ 3 empreses han seleccionat candidat procedents de Barcelona

4
Ofertes han quedat desertes o amb algun inscrit que per disponibilitat de l’estudiant no han 

4
pogut acollir

3

Empreses han rebut estudiants interessats però no els han seleccionat:
‐ 2 empreses perquè no tenien el perfil d’estudis requerits

‐ 1 empresa perquè els estudiants no eren propers al territori

3 Empreses amb candidats que s’han donat de baixa (2) o bé l’estudiant no s’ha presentat (1)

Les pràctiques finalitzaran com a màxim el 15 de setembre de 2016 i a 
l’octubre s’abonarà l’ajut a les empreses.j p



Resultats 2015-2016

Ajuts al Pràcticum Odisseu 2016-2017

Durant la tardor 2016 ARCA organitzarà un acte d’entrega de diplomes a 
les empreses que hagin acollit a joves en pràctiques.

Durant aquest acte es farà el llançament de la convocatòria 2016-
2017, prevista a principis de 2017 i a través de l’AGAUR (Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca).

La metodologia de la fase pilot està en procés de revisió (redefinició deLa metodologia de la fase pilot està en procés de revisió (redefinició de 
les fases de selecció i pendent dels resultats de les enquestes a les 
empreses/ estudiants/ universitats participants).

Es preveu doblar el pressupost i, per tant, que puguin beneficiar-se 40-50 
empreses. 

Necessitem empreses i joves!



S SS SSOEINES PER A L’ASSESSORAMENT 
D’EMPRESES PER ACOLLIR S S CO

JOVES EN PRÀCTIQUES



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES VINCULADES A LA FORMACIÓ

Estudiants de Cicles Formatius (CF), Certificats de Professionalitat (CP), 
Programa de Formació i Inserció (FPI abans PQPI) i formació contínuaPrograma de Formació i Inserció (FPI abans PQPI) i formació contínua

Convenis de Formació pràctica en Centres de Treball (FCT)
o Durada: 80-100 hores
o A partir de 16 i 18 anys
o No implica retribució a l’estudiant + Sense cost de tramitació del conveni
o No es dóna d’alta a la SS (sense relació laboral)

Cerca de joves a través dels centres de formació professional

Si l’empresa busca una persona per poques hores amb possibilitat d’incrementar el 
següent any (en el cas de l’FP al període estival). 
Perfil de formació professional (FP), titulats amb noves competències (CP) o inserció
l b l (FPI)laboral (FPI)

En el cas d’estudiants de FP tenen la possibilitat de convertir el proper any la relació 
amb l’empresa en una beca o Contracte de FP Dual (més regulat i només per jovesamb l empresa en una beca o Contracte de FP Dual (més regulat i només per joves 
menors de 30 anys).



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES VINCULADES A LA FORMACIÓ

Estudiants de CF
Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge (FP Dual):

J d 30 ( l’ t b i i é d l 15%)o Joves menors de 30 anys (sempre que l’atur no baixi més del 15%)

GARANTIA JUVENIL:

- Reducció del 100% de 
les quotes SS del 
treballador.

Si es transforma en- Si es transforma en 
indefinit es bonifica 1.500-
1.800€/any en quotes SS 
durant 3 anys

màxim 3 anys

- Finançament dels costos 
de formació i bonificació 
de la tutorització

Cerca de joves a través a través dels centres de formació professional acreditats



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES VINCULADES A LA FORMACIÓ

Estudiants universitaris
Convenis de Cooperació Educativa (CCE)Convenis de Cooperació Educativa (CCE)

o Durada: 300-900 hores
o Haver cursat almenys la meitat dels crèdits en el cas de grau
o Retribució a l’estudiant majoritàriament no obligatòria + Cost de tramitació del conveni
o Alta a la SS només si les pràctiques són retribuïdes (sense relació laboral)o Alta a la SS només si les pràctiques són retribuïdes (sense relació laboral)

Cerca de joves a través de les borses de cada universitat

Si l’empresa busca una persona amb perfil de formació superior, principalment durant el p p p p , p p
període estival.

Recordar! Les pràctiques en empresa universitàries no són mà d’obra barata, i per tant, 
cal que hi hagi un equilibri entre les tasques que desenvolupa el jove i la formació que 
adquireix. Sempre hi ha d’haver un tutor amb coneixements/experiència acreditada en la 
f ió d l’ t di tformació de l’estudiant.



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES PER A LA INSERCIÓ LABORAL

Joves amb titulació
Conveni de Pràctiques no laborals en empreses per a joves

o Aturats entre 18-25 anys titulats amb menys de 3 mesos d’experiència professionalo Aturats entre 18-25 anys titulats amb menys de 3 mesos d experiència professional 
o Durada entre 3-6 mesos
o Retribució mínima del 80% IPREM mensual (426,01€) + reducció 75% quotes SS 
o Alta i cotització a la SS excepte per prestació de desocupació (no hi ha relació laboral).
o Possibilitat de remuneració de la tutoria (màx 3€/h) sempre que es contracti a la persona io Possibilitat de remuneració de la tutoria (màx. 3€/h) sempre que es contracti a la persona i 
es demani en una posterior subvenció (Subvenció Pràctiques no Laborals amb 
compromís de contractació).

Cerca de joves a través de les OTG/Feina activa (SOC)

Si l’empresa busca un jove titulat però sense experiència per una estada més intensa i 
llarga de pràctiques.



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES PER A LA INSERCIÓ LABORAL

Joves amb titulació
Contracte de pràctiques

o Titulats universitaris FP CP o títols oficials equivalentso Titulats universitaris, FP, CP o títols oficials equivalents 
o Durada entre 6-24 mesos
o Retribució segons conveni col·lectiu, mai inferior al 60% el 1r any i 80% el 2n any  
o Si prové de Conveni no laborals es bonifica el 75% de les quotes SS
o Incentius per a la conversió a contracte indefinit (bonificació quotes SS durant 3 anys 500-o Incentius per a la conversió a contracte indefinit  (bonificació quotes SS durant 3 anys 500-
700€/any)

Cerca de joves a través les OTG/Feina activa (SOC) 

Si l’empresa busca un jove titulat però sense experiència per una estada més intensa i 
llarga de pràctiques.



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES PER A LA INSERCIÓ LABORAL

Joves amb titulació
Contracte de pràctiques

o Titulats universitaris FP CP o títols oficials equivalents màxim 5 anys després de l’obtencióo Titulats universitaris, FP, CP o títols oficials equivalents màxim 5 anys després de l obtenció
o Joves menors de 30 anys
o Durada entre 6-24 mesos
o Retribució segons conveni col·lectiu, mai inferior al 60% (1r any) o 80% 2n any  
o Si prové de Conveni no laborals es bonifica el 75% 100% de les quotes SSo Si prové de Conveni no laborals es bonifica el 75% 100% de les quotes SS
o Incentius per a la conversió a contracte indefinit  (bonificació quotes SS durant 3 anys 500-
700€/any)
o100% de bonificació i reducció en les quotes SS

Cerca de joves a través les OTG/Feina activa (SOC)Cerca de joves a través les OTG/Feina activa (SOC) 
Cerca de joves a través del registre Garantia Juvenil o les Oficines Joves

Si l’empresa busca un jove titulat però sense experiència per una estada més intensa i 
llarga de pràctiques.



Tipologia de pràctiques en empresa

PRÀCTIQUES PER A LA INSERCIÓ LABORAL

Programes d’inserció laboral SOC

Pràctiques no laborals per a joves (explicat anteriorment)Pràctiques no laborals per a joves (explicat anteriorment)
Subvenció – Pràctiques no laborals amb compromís de contractació (explicat 

anteriorment)
Projectes singulars
Programes integrals
Fem ocupació per a jovesFem ocupació per a joves
Joves per l’ocupació
Programa d’orientació i acompanyament a la inserció

Programes de convocatòria anual



Tipologia de pràctiques en empresa

Altres Garantia Juvenil

Contracte a temps parcial amb vinculació formativa
o Durada: temporal o indefinida
o Menor de 30 anys desocupat (més de 12 mesos) i màxim 3 mesos d’experiència o proveniro Menor de 30 anys desocupat (més de 12 mesos)  i màxim 3 mesos d experiència o provenir 
d’un altre sector d’activitat o aturat de llarga durada o sense estudis bàsics (ESO, CF i CP).
o Reducció 75-100% quotes SS durant màxim 12-24 mesos

Cerca de joves a través del registre Garantia Juvenil o les Oficines Joves

El jove ha de comptabilitzar la feina amb la formació (50%) i aquesta no cal que estigui 
relacionada amb el lloc de treball però ha de ser acreditable oficial o promoguda pels 
Serveis Públics d’Ocupació o bé en idiomes o TIC de durada mínima 90 hores anuals.

Contracte indefinit
o 300 € de bonificació en l'aportació empresarial a la Seguretat Social durant 6 mesoso 300 € de bonificació en l aportació empresarial a la Seguretat Social durant 6 mesos
o Exempció de cotització empresarial dels primers 500 euros

Altres línies: d / tò i d’ i i l i tiAltres línies: per a emprenedors/autònoms i per a empreses d’economia social i cooperativa



Eines per a assessorar a empreses

Cercadors de titulacions/centres d’ensenyament i manuals de tutoria

Estudis de formació professional (Dpt. Ensenyament)

Cercadors de titulacions/centres d ensenyament i manuals de tutoria

Web estudis oficials de Formació Professional:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/cercador-estudis/cercador-resultats/cercador_fie_portlet_prueba/

“Manual de suport per a la tutoria en FP Dual”:
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/empreses-fpdual/Manual-suport-
orientacions-tutoria-empresa.pdf

Estudis universitaris (Secretaria d’Universitats i Recerca)

W b t di fi i l d i à t i it iWeb estudis oficials de grau i màster universitaris:
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/consultarGrauPerNom.do?partMenuId=13

“Manual del tutor d'Empresa: Claus per optimitzar les pràctiques” (àmbit universitari)( )



Eines per a assessorar a empreses

Altres materials de suport generats per Odisseu

Base de dades dels estudiants segons estudis, universitat i comarca origen (50% dels 
crèdits superats) – Curs 2014-2015 (amb la col·laboració de la Secretaria d’Universitats i Recerca)

Altres materials de suport generats per Odisseu

crèdits superats) – Curs 2014-2015 (amb la col·laboració de la Secretaria d Universitats i Recerca)
explotació de dades per comarca/GAL per part de les cèl·lules tècniques (en curs)

Tríptic Odisseu sobre modalitats i enllaç amb les borses de pràctiques universitàries 
Elaborat per ARCA amb la col·laboració de les universitats (en revisió)

Argumentari per a que les empreses acullin a joves en pràctiques (en pdf)

Formulari per a recollir les demandes en pràctiques de les empreses:
https://docs.google.com/forms/d/19K3CvcJN6Tm8QznPOj1W7HE1v_qHqZlVB5H3rVSDWr0
/viewform



Actuacions Cercle Empresa

CERCLE EMPRESA: Actuacions Odisseu 2016

Elaboració d’un mapa dels contactes de pràctiques comarcals:
Quins centres de formació, quines formacions, si estan acreditats per a l’FP Dual i 

t t d l bl d à ticontactes dels responsables de pràctiques.
Altres programes SOC: Treball a les 7 comarques, Treball als Barris, Joves per 

l’ocupació, etc.
P d t i t d l l tillPendent enviament de la plantilla
Elaboració per part de les cèl·lules tècniques

Coordinar els agents de prospecció empresarial comarcals (promoció 
econòmica, garantia juvenil, SOC, etc.) a través de la TC o en paral·lel per tal de:

Fer difusió dels materials de suport Odisseu
Fer difusió dels Ajuts al Pràcticum OdisseuFer difusió dels Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari per a recollir les demandes de les empreses
Detectar mancances en la prospecció comarcal

Amb el suport de les cèl·lules tècniques



Actuacions Cercle Empresa

CERCLE EMPRESA: Actuacions Odisseu 2016

Assessorament d’empreses amb necessitats d’acollir joves en pràctiques a 
partir de les eines creades i/o a través de l’email de suport ODISSEU 
(info@odisseujove.cat).( @ j )

Difusió i captació de 5 empreses per GAL, prioritàriament per cobrir la 
demanda dels Ajuts al Pràcticum Odisseu (convocatòria prevista prinicipis 2017)demanda dels Ajuts al Pràcticum Odisseu (convocatòria prevista prinicipis 2017).

Com captar a les empreses?
Participar de la mà d’altres ens empresarials (reunions, jornades, butlletins, etc.)
Coordinació amb els prospectors comarcals i utilitzar formulari per recollir demandes
Organitzar una sessió de difusió/formació
Enviament de la informació a través d’un butlletí/ anunci a l’email. Caldrà cercar un 

llistat de les empreses de la comarca (molt difícil!)
Trucar a aquelles amb més possibilitats d’estar sensibilitzades (beneficiaris Leader, q p (

etc.).
Amb el suport de les cèl·lules tècniques



Gràcies per la vostra atenció!Gràcies per la vostra atenció!

Amb la col∙laboració: dels 11 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut. 


