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MARC DEL PROGRAMA
I OBJECTIUS

El 2017, la Fundació Princesa de Girona, en línia amb 

la seva missió de dotar els joves de les eines neces-

sàries per construir un futur millor tant per a ells ma-

teixos com per a la societat en què viuen, va posar 

en marxa un programa de lideratge l’objectiu central 

del qual és donar suport, impulsar, acompanyar i ac-

celerar el creixement personal i professional de joves 

amb potencial de desenvolupament i amb voluntat de 

lideratge i transformació.

En aquesta nova edició, ens centrarem a facilitar 

l’aprenentatge i el desenvolupament de competèn-

cies de lideratge a través d’un programa altament 

innovador, «Do good to do well», orientat a canviar 

el paradigma del creixement. El programa, així, té els 

objectius següents:

 Impulsar una nova generació de líders al món. Un 

paradigma diferent de creixement i lideratge en 

qualsevol tipus d’organització i en qualsevol camp 

professional.

 Descobrir els principis que fan del lideratge quel-

com d’excepcional que impulsa els joves a cons-

truir un futur millor.

 Investigar empreses i líders que ja es guien pel 

principi do good to do well amb l’objectiu d’apren-

dre’n i de portar-ho a terme.

CONTINGUT

El programa comprèn tres cimeres o sessions in-
tensives de cap de setmana que tindran lloc al 
novembre, al gener i al març. Aquesta edició, que 
acollirà un màxim de 25 joves, tindrà una durada 
de 50 hores i finalitzarà al març del 2019.

Es tracta d’un programa altament innovador en 
què els participants són els protagonistes. Són 
ells els que investiguen la imatge atractiva del fu-
tur del món i d’ells mateixos, els qui investiguen 
sobre el líder que volen ser, i els qui creen comu-
nitat i s’obren al món.

 Primera cimera

 23, 24 i 25 de novembre del 2018

 Una imatge atractiva del futur del món i de mi ma-

teix

 Segona cimera

 18, 19 i 20 de gener del 2019

 El líder que vull ser
 Tercera cimera

 1, 2 i 3 de març del 2019

 Creant la comunitat ens obrim al món

Vegeu el programa ampliat 

REQUISITS PER 
PARTICIPAR

 Tenir entre vint i trenta anys.

 Haver assolit un nivell formatiu mínim de batxillerat 

o formació professional de grau superior.

 Haver nascut o residir legalment a Espanya.

 Tenir un nivell mitjà-alt d’anglès.

INFORMACIÓ
QUE ELS CANDIDATS 
HAN D’APORTAR

1. Enllaç al seu perfil de LinkedIn. Si el candidat no 

disposa de compte en aquesta xarxa social, cal que 

adjunti el seu CV a través de l’enllaç habilitat al for-

mulari d’inscripció.

2. La motivació de la candidatura, que s’ha de presen-

tar en 2 formats:

 > Text escrit de com a màxim 1.500 caràcters.

 > Vídeo de presentació d’una durada màxima de 

2 minuts.

3. En la motivació de la candidatura, cal especificar-hi 

el següent:

 > Els fets més significatius de la trajectòria vital del 

candidat, especialment els estudis que ha fet, els 

que té en curs o els que vol fer, així com els mo-

tius pels quals l’hauríem d’escollir.

http://ca.fpdgi.org/upload/projecte/1801-programa-del-campus-lideratge-junior-2018-ca-v1.pdf
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 > Experiències i aprenentatges: el candidat ha 

d’acreditar que en la seva trajectòria vital ha as-

sumit responsabilitats de lideratge i coordinació 

en els seus àmbits d’influència quotidians: esco-

la, universitat, activitats esportives, oci... Així ma-

teix, cal que valori i argumenti els aprenentatges 

que aquestes experiències li han suposat i els 

obstacles que ha hagut de superar.

 > Reptes de futur: el candidat ha de 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 

que té la motivació necessària per induir canvis 

en la societat.

FORMA I CALENDARI
DE PRESENTACIÓ
DE LES CANDIDATURES

Les candidatures s’han de presentar a través 
d’aquest formulari .

També es pot trobar a www.fpdgi.org.

Període d’inscripció: del 20 de juliol al 16 de se-
tembre del 2018.

PROCÉS DE SELECCIÓ
DE PARTICIPANTS

El procés de selecció dels participants tindrà lloc 
entre el 17 i el 28 de setembre.

En el marc del procés de selecció, els candidats 
poden ser convocats a una entrevista personal, 
presencial o per Skype.

Les candidatures s’avaluaran des d’un punt 
de vista tècnic, segons els criteris detallats en 
aquestes bases. La FPdGi vetllarà perquè hi hagi 
un equilibri de perfils atenent a criteris d’edat, gè-
nere, procedència geogràfica i perfil acadèmic o 
àmbit professional.

L’equip avaluador estarà format per persones de 
la FPdGi i experts independents.

Els dies 8 i 9 d’octubre del 2018, la resolució de-
finitiva es comunicarà a cada participant per mitjà 
de l’adreça electrònica facilitada en el formulari 
d’inscripció.

CONDICIONS 
ESPECÍFIQUES
PER ALS PARTICIPANTS

 L’assistència tindrà caràcter personal i indelegable.

 L’acceptació de les bases comporta el compromís de 

completar les tres cimeres del programa de lideratge.

 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 prendre part en 

activitats posteriors de la FPdGi, com ara debats, 

xerrades i trobades amb altres joves.

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 especificades en aquest avís legal ens 

autoritzes a tractar les teves dades personals amb la 

finalitat de contactar amb tu per informar-te de tot el 

relacionat amb la teva sol·licitud de participació en el 

Campus de Lideratge Júnior. Aquestes dades s’in-

clouran en el nostre fitxer de dades per a les comuni-

cacions amb la Fundació.

La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret de 

difondre, de la manera que consideri adient, informa-

ció i imatges relacionades amb les activitats del Cam-

pus de Lideratge Júnior.

https://ca.fpdgi.org/form/151/
http://www.fpdgi.org/
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Les dades personals proporcionades es conservaran 

mentre no se’n sol·liciti la supressió o durant el temps 

necessari per complir les obligacions legals. L’entitat 

NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no 

se cediran a tercers, llevat dels casos en què existeixi 

una obligació legal, i les tractarem sobre la base del 

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, opo-

sició i portabilitat, així com a retirar el consentiment 

prestat. Per fer-ho, pots enviar un correu electrònic a 

info@fpdgi.org. A més, pots adreçar-te a l’autoritat de 

control en matèria de protecció de dades competent 

per obtenir informació addicional o per presentar una 

reclamació.

Dades identificatives del responsable: 

Fundación Princesa de Girona

G55044333

Carrer Juli Garreta, 1, 1.º E

17002 Girona

Tel. 972 410 410.

DPD: Berta Faura

E-mail: b.faura@bfdataprotect.com 


