CAMPUS DE
LIDERATGE
JÚNIOR 2017

BASES DE LA
CONVOCATÒRIA

La Fundació Princesa de Girona posa en marxa un
programa de lideratge per donar suport, acompanyar i
accelerar el creixement personal i professional de joves
amb potencial de creixement i desenvolupament i amb
voluntat de lideratge i que tinguin objectius d’impacte
i transformació del seu entorn. Es tracta d’un projecte
que respon a la missió de la FPdGi de dotar els joves
espanyols de les eines necessàries per construir un
futur millor, per a ells i per a la societat en la qual viuen.
El projecte inclou un programa formatiu amb tres cam·
pus intensius de cap de setmana al juliol, a l’octubre
i al novembre així com serveis de coaching i mentoria
personalitzats. Té una durada de 6 mesos, des de mit·
jan juliol fins a la seva finalització al desembre del 2017,
amb una jornada de cloenda amb tots els participants.

REQUISITS PER
PARTICIPAR-HI
Els requisits per poder participar en el programa són:
Tenir entre 18 i 25 anys.
Haver assolit com a mínim un nivell formatiu de bat·
xillerat o formació professional de grau superior.
Haver nascut o residir legalment a Espanya.

INFORMACIÓ QUE
HAN D’APORTAR ELS
CANDIDATS

2. La motivació de la seva candidatura en dos formats:
>> Text escrit amb un màxim de 1.500 caràcters.
>> Vídeo de presentació d’una durada màxima de
2 minuts.
3. En la motivació de la candidatura ha d’especificar:
>> Els fets més significatius de la seva trajectòria vital,
especialment els estudis realitzats, en curs o per
realitzar, així com els motius de la seva elecció.
>> Les seves experiències i aprenentatges: ha
d’acreditar que en la seva trajectòria vital ha
assumit responsabilitats de lideratge i coordi·
nació en àmbits quotidians d’influència (escola,
universitat, activitats esportives, oci...), valorant
i argumentant els aprenentatges que aquestes
experiències li han suposat, els obstacles que ha
hagut de superar i el que considera que li falta
aprendre.
>> Els reptes de futur que es planteja: demostrar la
seva inquietud per transformar la seva realitat i
construir un món més just en un entorn globalit·
zat, així com la seva capacitat d’assumir riscos i
d’induir canvis en la societat, descrivint en quina
idea o projecte necessitarà habilitats, voluntat i
coneixements per projectar un lideratge trans·
formador.

FORMA I CALENDARI DE
PRESENTACIÓ DE LES
CANDIDATURES
Les candidatures s’han de presentar a través d’aquest
formulari.

El candidat ha d’aportar:
També es pot trobar a www.fpdgi.org.
1. Enllaç al seu perfil de LinkedIn. Si no disposa de
compte en aquesta xarxa social, ha d’adjuntar el
seu CV a l’enllaç habilitat en el formulari d’inscripció.
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Període d’inscripció: del 20 d’abril al 21 de maig del
2017.
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PROCÉS DE SELECCIÓ DE
PARTICIPANTS
El procés de preselecció dels participants tindrà lloc
entre el 22 i el 26 de maig del 2017.
El 29 de maig es donaran a conèixer els noms dels
preseleccionats. A partir d’aquesta data, començaran
les entrevistes personals per fer la selecció definitiva.
Aquestes entrevistes seran presencials a la seu de la
FPdGi, i excepcionalment es podran fer per mitjà de
videoconferència.
Les candidatures s’avaluaran des d’un punt de vista
tècnic, segons els criteris que figuren a les presents
bases. La FPdGi vetllarà per un equilibri de perfils ate·
nent a criteris d’edat, gènere, procedència geogràfica
i perfil acadèmic o àmbit professional.
Els dies 14 i 15 de juny del 2017 es comunicarà a cada
participant la resolució definitiva, a través de l’adreça
electrònica facilitada en el formulari d’inscripció.
El jurat avaluador està format per persones de la
FPdGi i experts independents.

CONDICIONS
ESPECÍFIQUES PER
ALS PARTICIPANTS

La Fundació Princesa de Girona es farà càrrec de
les despeses d’allotjament i manutenció.
La Fundació Princesa de Girona disposarà d’un
paquet d’ajudes per a transport.
Els participants es comprometen a participar en
activitats posteriors de la FPdGi, com ara debats,
xerrades i trobades amb altres joves.
Tots els aspirants tindran prioritat per assistir als
actes organitzats els dies 29 i 30 de juny del 2017
amb motiu de la cerimònia de lliurament dels Pre·
mis Fundació Princesa de Girona 2017.

INFORMACIÓ INCLOSA
EN EL FORMULARI I DADES
DE CARÀCTER PERSONAL
La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret a
difondre, de la manera que consideri convenient, in·
formació i imatges relacionades amb les activitats del
Campus de Lideratge Júnior.
Les dades personals dels participants s’incorporaran a
un fitxer creat per la Fundació Princesa de Girona per
a l’organització i gestió de programes que promouen
el desenvolupament personal, especialment en l’àmbit
laboral. Les dades no seran cedides a terceres perso·
nes. Les persones que presentin candidatures podran
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·
lació i oposició al tractament davant la FPdGi quan
ho considerin necessari i pels canals que els semblin
oportuns.

L’assistència als actes i les activitats té caràcter
personal i indelegable.
Les persones seleccionades, un cop se’ls hagi no·
tificat la seva selecció i l’hagin acceptat, quedaran
obligades a completar la totalitat del programa de
lideratge (campus d’estiu els dies 14, 15 i 16 de
juliol del 2017 en un entorn natural proper a la ciu·
tat de Girona; sessions de coaching al setembre,
i campus els dies 6 i 7 d’octubre i 10 i 11 de no·
vembre del 2017 a la seu de la Fundació Princesa
de Girona).
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