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MARC DEL PROGRAMA
I OBJECTIUS

L’any 2017, la Fundació Princesa de Girona, en línia 

amb la seva missió de dotar els joves de les eines 

necessàries per construir un futur millor per a ells i 

per a la societat en què viuen, va posar en marxa un 

programa de lideratge que té com a objectiu central 

desenvolupar les seves habilitats de lideratge en un 

context VICA (volàtil, incert, complex i ambigu), amb 

la finalitat de ser part activa en la transformació pre-

sent i futura de les companyies i les institucions. Un 

programa d’entrenament d’habilitats i de formació en 

competències de lideratge dissenyat per a una nova 

generació de líders amb talent, capaços de guiar i ori-

entar equips i organitzacions d’una manera saludable 

i sostenible en una relació intergrupal de cooperació. 

En aquesta nova edició, ens centrarem a facilitar l’apre-

nentatge i el desenvolupament de competències de 

lideratge a través d’un programa altament innovador, 

«L’art de liderar(-te)», orientat al canvi de paradigma 

social. Així, el programa té com a objectius:

Entrenar les habilitats del saber, el saber fer, el sa-

ber pensar i el saber ser, com a líders que influeixen 

i que actuen d’acord amb uns criteris conscients i 

ètics.

Desenvolupar un lideratge eficaç i estratègic per a 

una gestió òptima dels equips i les organitzacions, 

amb capacitat d’analitzar els fenòmens psicosoci-

als i relacionals.

Adquirir la capacitat creativa i innovadora necessà-

ria en la gestió i l’exercici del lideratge, per analitzar 

i resoldre conflictes i per potenciar la cooperació.

Impulsar, transformar, desenvolupar i motivar per 

promoure el lideratge intergrupal i la diversitat en 

tots els àmbits a través d’una comunicació eficient.

Conèixer, analitzar i entrenar els diferents tipus i àre-

es del lideratge: de tasca, d’emocions, contingent, 

distribuït, transformacional, transaccional i al·lòfil o 

intergrupal.

CONTINGUT

El programa inclou tres cimeres, tres sessions intensi-

ves de cap de setmana que es desenvoluparan al no-

vembre, 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 2021.

Es tracta d’un programa altament innovador en el qual 

els participants són els protagonistes. Ells desenvolu-

pen d’una manera activa i experiencial, a partir del seu 

propi lideratge, una imatge atractiva del futur del món 

i d’ells mateixos. Els mateixos participants investiguen 

sobre el líder que volen ser, creen comunitat i desen-

volupen el lideratge al·lòfil, el que promou les relacions 

intergrupals i s’obre al món.

Primera cimera

6, 7 i 8 de novembre del 2020

Reconeixent i descobrint lideratges: emocional, de 

tasca i contingent.

Segona cimera

15, 16 i 17 de gener del 2021

Creant i construint el nostre lideratge: transforma-

cional, conscient, autèntic i ètic.

Tercera cimera

12, 13 i 14 de març del 2021

Ampliant estils de lideratge: al·lòfil i inspirador.

Veure programa ampliat 

REQUISITS PER 
PARTICIPAR

Tenir entre 20 i 30 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 d’anglès mitjà.

https://www.fpdgi.org/upload/apartat/1274-programa-campus-lideratge-junior-2020.pdf
https://www.fpdgi.org/upload/apartat/1274-programa-campus-lideratge-junior-2020.pdf
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INFORMACIÓ QUE 
ELS CANDIDATS HAN 
D’APORTAR

1. El candidat ha d’adjuntar el seu CV i l’enllaç al seu 

perfil de LinkedIn, en cas que en tingui.

2. La motivació de la candidatura s’ha de presentar en 

dos formats:

 > Text escrit de 1.500 caràcters com a màxim.

 > Vídeo de presentació amb una durada màxima de 

dos minuts.

3. En la motivació de la candidatura, cal que el candi-

dat especifiqui:

 > Els fets més significatius de la seva trajectòria vi-

tal, especialment els estudis acabats, en curs o 

previstos, així com els motius pels quals hauria 

de ser escollit. 

 > Experiències i aprenentatges. El candidat ha de 

detallar com ha assumit, en la seva trajectòria 

vital, responsabilitats de lideratge i coordinació en 

els seus àmbits d’influència quotidians: l’escola, 

la universitat, les activitats esportives, l’oci... Així 

mateix, cal que valori i argumenti els aprenentat-

ges que aquestes experiències li han suposat i 

els obstacles que ha hagut de superar.

 > Reptes de futur. El candidat ha de demostrar in-

quietud per transformar la seva realitat i per cons-

truir un món més just en un entorn globalitzat, així 

com capacitat per assumir riscs i motivació 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 14 d’abril al 14 de juny del 

2020.

PROCÉS DE SELECCIÓ
DE PARTICIPANTS

El procés de selecció dels participants tindrà lloc du-

rant el mes de juliol del 2020.

Com a part del procés de selecció, els candidats po-

den ser convocats a una entrevista personal, presen-

cial o per Skype.

Les candidatures s’avaluaran des d’un punt de vista 

tècnic, segons els criteris exposats en aquestes bases. 

La FPdGi vetllarà per garantir un equilibri de perfils ate-

nent a criteris d’edat, gènere, procedència geogràfica 

i perfil acadèmic o àmbit professional.

L’equip avaluador estarà format per persones de la 

FPdGi i experts independents.

Els dies 14 i 15 de setembre del 2020, la resolució 

definitiva es comunicarà a tots els participants a través 

de l’adreça electrònica que hagin facilitat en el formu-

lari d’inscripció.

https://ca.fpdgi.org/form/190/
https://ca.fpdgi.org/form/190/
https://ca.fpdgi.org
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CONDICIONS 
ESPECÍFIQUES PER
ALS PARTICIPANTS

 L’assistència té caràcter personal i indelegable.

 L’acceptació de les bases comporta l’obligació de 

completar íntegrament les tres cimeres del progra-

ma de lideratge.

 La Fundació Princesa de Girona es farà càrrec de 

les despeses d’allotjament i manutenció.

 La Fundació Princesa de Girona disposa d’un pa-

quet d’ajuts per al transport.

 Els participants es comprometen a prendre part en 

activitats posteriors de la FPdGi, com ara debats, 

xerrades i trobades amb altres joves.

 La participació i assistència a totes i cadascuna de 

les cimeres és obligatòria, ja que l’aprenentatge és 

seqüencial i evolutiu tant en el pla personal com 

des del punt de vista grupal.

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 descrites en aquest avís legal, ens autorit-

zes 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. Les dades que ens facilitis s’incorporaran al 

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 consideri adient, informació 

i imatges relacionades amb les activitats del Campus 

de Lideratge Júnior.

Les dades personals proporcionades es conservaran 

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

necessari per complir amb les obligacions legals. 

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades. Les 

dades no se cediran a tercers, excepte en cas que hi 

hagi 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. Amb aquesta finalitat, pots enviar un correu 

electrònic a info@fpdgi.org. A més, pots adreçar-te a 

l’autoritat de control en matèria de protecció de da-

des 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

mailto:info%40fpdgi.org?subject=
mailto:b.faura%40bfdataprotect.com?subject=

