
 
 

  

 

 
 

El procés per presentar la seva candidatura als Premis FPdGi és molt senzill. Un 
cop comenci el seu registre, rebrà un codi d'accés que li permetrà omplir el seu 
formulari de candidatura. 

 

El formulari consta de 8 seccions: I. Dades generals de la candidatura; II. Resum 
de la trajectòria; III. Àmbit d'actuació; IV. futur; V. Diferenciació; VI. Impacte social; 
VII. Excel·lència en la gestió; VIII. Informació addicional. 

 
 

I. Dades generals de la candidatura: Se li demanarà el nom i la 
ciutadania de la persona candidata, i la informació de contacte de la 
persona que avali la seva candidatura. 
 

II. Resum de la trajectòria: Descrigui breument la seva biografia. 
Destaqui en aquest apartat la seva formació, experiència i projectes 
més rellevants. També haurà de descriure la seva trajectòria personal 
i professional: com van ser els seus inicis, quins han estat els seus 
majors èxits, però també els seus fracassos, quines decisions 
importants ha pres, quins valors, situacions i persones l'han motivat i 
acompanyat tant en la seva vida, com a les seves iniciatives socials i 
professionals ... 

 
 

III. Àmbit d’actuació: Indiqui l'àmbit geogràfic d'actuació en el qual s'han 
desenvolupat els projectes. 

 

IV. Futur: Descrigui els principals èxits que es poden esperar del projecte 
en els propers tres anys. 

 

V. Diferenciació: Il·lustri amb exemples els tres aspectes més importants 
que, en opinió del / la candidat / a, posen de manifest l'enfocament 
innovador de la seva trajectòria. Identifiqui les raons principals de la 
trajectòria del candidat que siguin objectivament excel·lents, 
sostenibles en el temps i reproduïbles en altres àmbits d'actuació i / o 
geogràfics. 

 

VI. Impacte social: Descrigui els principals beneficis socials generats pels 
projectes empresos per la persona candidata i el seu paper en la 
visualització i consecució dels mateixos. 

 
VII. Excel·lència en la gestió: Indiqui les eines de bones pràctiques de 

gestió utilitzades en el desenvolupament del projecte. 
 

VIII. Informació addicional: Afegiu qualsevol altra informació rellevant de 
la seva candidatura que consideri oportuna. 
 

 

Per a qualsevol aclariment sobre com completar el formulari de la seva 
candidatura, pot posar-se en contacte amb la FPdGi a través del següent correu 
electrònic: premis@fpdgi.org  

https://ca.fpdgi.org/form/205/perfil/
mailto:premis@fpdgi.org

