RESUM DE LES ACTUACIONS I CRONOGRAMA
2011 2012 2013 2014
FASE ASSITÈNCIA TÈCNICA PREPARATÒRIA
A. COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ
A1. Coordinació general
A2. Comunicació i difusió
A2.1 Creació de la imatge corporativa del projecte
A2.2 Edició i distribució de materials divulgatius i del document de
compilació del diagnòstic

X

B. GENERACIÓ DEL MODEL
B1. Diagnòstic i detecció de necessitats: “Els moviments rurals de la
joventut rural: què ofereix el mercat laboral als i les joves?”
B1.1 Elaboració d’una diagnosi general per a les comarques rurals
catalanes
B1.2 Diagnosi ODISSEU en profunditat a 5 territoris rurals pilot ‘tipus’

X

B2. Desenvolupament de la metodologia i generació del model
B2.1 Informe: “Metodologia d’intervenció”

X

B3. Informe: “Recopilació de models similars al programa ODISSEU
implementats a altres països”
B3.1 Visita d’estudi al programa Place aux jeunes (Quebec)

X

FASE EXECUCIÓ
A. COORDINACIÓ
A1. Coordinació general

X

X

X

A1.1 Elaboració de l’informe “Recull de polítiques, programes i
recursos tècnics de joventut, universitats, ocupació i desenvolupament
rural en el marc català i europeu”.

X

A1.2 Suport i participació a Odisseu Nacional

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A2. Coordinació territorial
A2.1 Suport a les taules de concertació territorials
A3. Avaluació continua (control i seguiment) (ANUAL)
A4. Pla de Comunicació

X

B. COMUNICACIÓ
B1. Difusió de las actuacions

X

B2. Web 2.0

X

X

X

X

B3. Documental ‘ODISSEU’

X

C. XARXA D’AGENTS
C1. Creació de la xarxa d'agents
C1.1 A nivell autonòmic: ODISSEU NACIONAL
C1.2 A nivell comarcal: Taules de concertació territorials als territoris
pilot

X

X

X

C2. Sessió networking/Àgora ODISSEU entre estudiants i empreses
rurals a escala catalana (anual)

X

X

X

D. UNIVERSITATS
D1. Presentació del programa a 6 Universitats

X

D2. Contacte, detecció de necessitats, anàlisi dels coneixements aplicats
i possibilitats d’aproximació i d’inserció dels alumnes de la facultat de
referència a les necessitats de les zones pilot

X

D3. Introducció dels continguts del model i programa en l'oferta
formativa de les universitats
D3.1. Anàlisi d'interessos i detecció de cursos o jornades que es
realitzin a les universitats en relació amb els objectius del projecte

X

D3.2. Preparació de cursos o continguts 'pilot' per l'oferta formativa
de les universitats

X

X

D4. Premis a projectes final de carrera ODISSEU
D4.1. Normativa, condicions de participació i difusió
D4.2. Jornada d'adjudicació dels Premis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E. NODES EMPRESARIALS (EMPRESES + NUCLIS D’EMPRENEDORIA)
E1. Ampliació dels territoris pilot: elaboració comarcal de la diagnosi
ODISSEU
5 territoris pilot
+2 territoris pilot

X
X
X

+Altres a determinar
E2. Accions als territoris pilot ‘node empresarial – joves’:
E2.1. Sessions informatives de presentació del programa i projecte
E2.2 VISITES EXPLORATÒRIES: jornades d’intercanvi d’experiències
entre empreses rurals i joves universitaris
E2.3 Tallers, talking circles o formats similars
E2.4 Laboratori de coaching i co-creació conjunta entre empresariat i
joves universitaris
E2.5 Sessions formatives a les empreses pel que fa a innovació/
creativitat/ gestió del canvi

E2.6 Altres determinades per la Taula de concertació territorial
E3. Practicum laboral per a la innovació
E3.1. Tallers previs a les Universitats
E3.2. Practicums ‘ODISSEU’

X

F. SENSIBILITZACIÓ
F1. Introduir els conceptes de foment a l’arrelament i orientació laboral i
els conceptes ‘coneixement del potencial econòmic i laboral del meu
territori’ en activitats, tallers i xerrades d’orientació professional a
instituts i centres de formació professional

X

X

X

X

F2. Seguiment de la carrera professional dels i les estudiants d’últim curs
(instituts i centres de formació professional)

X

X

F3. Tallers de sensibilització al teixit empresarial sobre el valor del talent
jove per les empreses

X

X

F1.1 Complementar i adaptar els continguts
F1.2 Actuacions territorials a instituts i centres de formació

F4. Els i les joves arrelats com a model
F4.1. Establiment de contacte amb joves arrelats
F4.2. XERRADA-COL·LOQUI D’IGUALS: Converses creuades

X

X

X

Projecte finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pels Ajuts a la
cooperació cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en el marc de l’Eix 4 del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (2007-2013) i la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar Social i Família.

Amb la col·laboració de: dels 13 Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

