2022

BASES DE LA
CONVOCATÒRIA
PRIMERA EDICIÓ

1.
Presentació

2.
El programa
«Generació Propòsit»

Impulsats pels nostres valors, que es basen en la defensa
de la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats i la consciència social, presentem les bases del nostre programa
«Generació Propòsit», una nova generació de joves líders
que tindrà un impacte positiu en la societat. Una generació que té el repte de construir una societat millor en què
prevalgui el bé comú, tot definint-ne els valors i qüestionant-se les certeses actuals.
La societat en què vivim es transforma de manera constant; els canvis se succeeixen a gran velocitat i plantegen
nous reptes en un futur cada vegada més proper i immediat, marcat per la transformació digital i per un canvi de
paradigma econòmic i social, que es fa cada vegada més
evident encara ara pels efectes de la covid-19. Els reptes
globals als quals hem de fer front són transnacionals i
transinstitucionals.

A qui s’adreça?
Aquest programa s’adreça a joves:
> Que tinguin una idea i la vulguin convertir en una iniciativa rellevant generant un impacte positiu.
> Que vulguin desenvolupar iniciatives rellevants i generar
un impacte positiu.
> Que vulguin millorar el món, cooperant amb altres persones.
> Amb una actitud creativa.
> Amb compromís, voluntat i implicació.
> Amb consciència social i amb una mirada que va més
enllà de la seva pròpia carrera professional.
> Amb esperit crític i resilient.
Què és?

En aquest context (VUCA) es generaran noves oportunitats en què les noves generacions hauran de liderar la
transformació de la nostra societat, fent front als reptes i
formant part de les solucions.
Per totes aquestes raons, la Fundació Princesa de Girona llança el programa «Generació Propòsit» de lideratge amb impacte social, l’objectiu central del qual és
donar suport, impulsar, acompanyar i accelerar el
creixement personal i professional dels joves amb
propòsit, potencial de desenvolupament i voluntat de
crear un futur més inclusiu i sostenible en els àmbits
següents:
>
>
>
>
>
>

Salut i qualitat de vida
Sostenibilitat i medi ambient
Igualtat d’oportunitats
Educació
Tech for Good
Cultura
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«Generació Propòsit» és un programa de desenvolupament competencial que connectarà el talent per generar
iniciatives amb impacte positiu en la societat i que permetrà als joves seleccionats:
1. Adquirir noves competències i habilitats com:
> Desenvolupar competències: resolució de problemes, treball en equip, ús i potenciació de tecnologies.
> Impulsar un lideratge eficaç i estratègic per analitzar,
resoldre conflictes, potenciar la cooperació i, així, millorar la gestió dels equips i les organitzacions.
> Fomentar la capacitat creativa i innovadora necessària en la gestió i per al desenvolupament de projectes.
> Entrenar les habilitats del saber, el saber fer, el saber
pensar i el saber ser com els líders que influeixen i
que posseeixen criteris conscients i ètics.
2. Adquirir nous coneixements sobre:
> Reptes globals: desigualtat/migracions/canvi climàtic/salut/geopolítica
> Digitalització
> Noves formes de treball
> Tendències
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3. Descobrir i desenvolupar les seves habilitats i fortaleses com a líders.

4. Formar part de l’ecosistema de la Fundació Princesa de Girona i connectar amb persones que tenen
les mateixes inquietuds en diversos camps professionals d’actuació.

3.
Desenvolupament del
programa «Generació
Propòsit»
El programa es desenvoluparà en tres fases:
Fase 1
Formació i treball en equip

Fase 2
Campus de Girona
Entre els 150 participants se’n seleccionaran 50 que participaran en el campus:

Participants

150

Format

online blended

Participants

50

Calendari

de maig a setembre

Format

presencial

Durada

40 h (càpsules de 3 hores de formació/1 dia a la setmana)

Calendari

novembre del 2022

Durada

4 dies

L’equip de formadors estarà compost per professionals
experts en diverses temàtiques i àmbits, mentors, psicòlegs especialitzats en lideratge i executius d’empreses que
compartiran les seves experiències i aprenentatges. Per
completar la formació, es desenvoluparan activitats i entorns on es podrà connectar amb la resta de participants.
En acabar la formació, per obtenir l’acreditació del programa, caldrà fer l’Impact Challenge, en què es proposarà
un repte i els participants hauran de donar-hi resposta
aplicant els coneixements adquirits i proposant solucions
amb impacte. Aquest exercici també servirà per seleccionar els 50 participants que podran assistir al campus
de Girona.

Al campus es tractaran, entre altres aspectes, aquells relatius al lideratge i es potenciarà el treball en equip per
proposar i desenvolupar idees que es transformin en iniciatives amb impacte.

Fase 3
Desenvolupament d’iniciatives
Entre els 50 participants de la segona fase, se seleccionaran i s’acompanyaran les deu iniciatives amb impacte
social que hagin sorgit del treball col·laboratiu en alguns
dels àmbits indicats:
>
>
>
>
>
>
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Salut i qualitat de vida
Sostenibilitat i medi ambient
Igualtat d’oportunitats
Educació
Tech for Good
Cultura
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4.
Requisits per participar-hi
Els requisits per presentar la candidatura són:
>
>
>
>

Edat entre 20 i 30 anys.
Grau formatiu mínim de l’ESO.
Nascut o resident legal a Espanya.
Nivell d’anglès mitjà.

5.
Com s’hi pot participar

> Reptes de futur. El candidat haurà de mostrar
inquietud per transformar la seva realitat i construir
un món més just, així com capacitat per assumir
riscos. També haurà de demostrar que té la motivació necessària per generar canvis en la societat.
El candidat haurà d’explicar en quina idea amb
impacte està començant a treballar, o en quina
idea li agradaria fer-ho, per transformar la seva
realitat i construir un món més just.

6.
Dates clau
Fase 1

A través de la plataforma en línia de la FPdGi (fes clic
aquí), el candidat haurà de:
1. Adjuntar el seu CV i l’enllaç al seu perfil de LinkedIn (en
cas que en tingui).
2. Exposar la motivació de la seva candidatura,(*) que s’ha
de presentar en dos formats:
> Descripció d’un màxim de 1.500 caràcters.
> Vídeo de presentació d’una durada màxima de 2
minuts.

Presentació
de candidatures

Del 07.02.2022
al 30.04.2022

Avaluació
de candidatures i selecció
dels 150 participants

De l’01.04.2022
al 9.05.2022

Confirmació
dels seleccionats

L’11.05.2022

Programa de formació

Del 26.05.2022
al 22.09.2022

*) A la motivació de la candidatura, cal especificar:

(

> Els fets més significatius de la seva trajectòria
vital, especialment els estudis duts a terme,
en curs o previstos, així com els motius pels quals
l’hauríem d’escollir.
> La idea que vol desenvolupar per convertir-la en
una iniciativa que tingui impacte positiu, el seu
àmbit de repercussió...
> Experiències i aprenentatges. El candidat ha
de detallar si a la seva trajectòria vital ha participat
en accions de voluntariat i si ha assumit responsabilitats de lideratge i coordinació en els àmbits
quotidians d’influència: escola, universitat, activitats esportives, lleure... Així mateix, haurà de valorar i argumentar els aprenentatges que aquestes experiències li han suposat i els obstacles als
quals hagi hagut de fer front.
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Fase 2
Selecció
dels 50 participants

Del 26.05.2022
al 22.09.2022

Confirmació
dels 50 participants

El 23.09.2022

Campus de Girona
per als 50 seleccionats

El 10,11,12 i 13 de
novembre del 2022
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7.
Procés de selecció

> La Fundació Princesa de Girona comptarà amb un paquet d’ajuts per al transport.
> Els participants es comprometen a prendre part en activitats posteriors de la FPdGi, com debats, xerrades o
trobades amb altres joves.

La selecció dels participants serà a càrrec de l’equip avaluador, format per representants de la FPdGi i experts independents.
Les candidatures s’avaluaran des d’un punt de vista tècnic, tenint en compte la trajectòria, el potencial de desenvolupament actual i l’impacte dels reptes de futur. La FPdGi vetllarà per un equilibri de perfils segons criteris d’edat,
gènere, procedència geogràfica, perfil acadèmic o àmbit
professional.
Com a part del procés de selecció, els candidats poden
ser convocats a una entrevista personal en línia.
El 11 de maig de 2022 es comunicarà a cada participant
la resolució definitiva a través del correu electrònic que ens
hagi facilitat en el formulari d’inscripció.

8.
Condicions específiques
per als participants
> L’assistència tindrà caràcter personal i indelegable.
> És obligatòria l’assistència a totes les càpsules, ja que
l’aprenentatge és seqüencial i evolutiu, tant en l’àmbit
personal com de grup.
> L’acceptació de les bases comporta la realització completa del programa a les fases en què es participi.
> La participació en el programa no té cap cost.
I per als 50 participants en el Campus de Girona:
> La Fundació Princesa de Girona es farà càrrec de les
despeses d’allotjament i manutenció dels joves seleccionats per al campus presencial.
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9.
Informació inclosa en el
formulari i dades de caràcter
personal
Protecció de dades
D’acord amb el que estableix el Reglament general de
protecció de dades, t’informem que, en acceptar les condicions que es descriuen en aquest avís legal, ens autoritzes a tractar les teves dades personals amb la finalitat de
contactar-te per informar-te de tot el que estigui relacionat
amb la teva sol·licitud de participació en el Campus de
Lideratge. Aquestes dades s’inclouran en el nostre fitxer
de dades per a les comunicacions amb la Fundació.
La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret de difondre, de la manera que cregui convenient, informació
i imatges relacionades amb les activitats del programa
«Generació Propòsit». Les dades personals que ens hagis proporcionat es conservaran mentre no se’n sol·liciti
la supressió o durant el temps necessari per complir les
obligacions legals. L’empresa NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a terceres parts,
llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i les
tractarem d’acord amb el teu consentiment.
Així mateix, t’informem de la possibilitat d’exercir els drets
següents sobre les teves dades personals: dret d’accés,
rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició i portabilitat, així com a retirar el consentiment prestat. Per això,
pots enviar un missatge de correu electrònic a info@fpdgi.
org. A més, et pots dirigir a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.
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Dades identificadores del responsable
Fundación Princesa de Girona (G55044333)
Carrer Juli Garreta 1, 1r E
17002 Girona
972 410 410
bd@fpdgi.org
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