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BASES DE LA CONVOCATÒRIA
Convoca: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida.
Objecte
Projecte d’acompanyament professional a joves creadors en l’elaboració de souvenirs de la
ciutat de Lleida i regals institucionals.
Es convoquen 20 places per a joves interessats en participar en aquesta experiència.
Descripció
-

Jornades de formació a càrrec del professor i enginyer de producte Guillem Ferran
(www.guillemferran.com).

-

La formació consistirà en 5 jornades de 4 hores que es desenvoluparan a Lleida Jove
La Palma, amb els següents continguts i calendari:
o

7/02/2022: Sessió 1. Presentació de projectes amb autoritats.

o

28/02/2022: Sessió 2. Conceptualització.

o

14/03/2022: Sessió 3. Revisió de conceptes. Ideació.

o

11/04/2022: Sessió 4. Revisió d’idees. Prototipar.

o

02/05/2022. Sessió 5. Revisió de prototips.

o

30/05/2022: Sessió 6. Presentació dels resultats

Les sessions es realitzaran en horari de 16h a 20h.
-

Es obligatòria l’assistència presencial al 80% de les hores.

-

Metodologia: treball basat en la creació individual o en col·laboració amb altres
participants (unint diferents disciplines) amb assessorament professional.

-

A més d’aquestes sessions formatives, els participants hauran de dedicar temps per
elaborar els dissenys fora de l’horari presencial. El formador també farà un seguiment i
tutorització de cada projecte per telèfon o correu electrònic.
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-

Comptarem amb el suport de l’Ajuntament i Institucions de Lleida com a clients
potencials dels dissenys resultants de l’experiència.

-

Es preveu una presentació final a Lleida Jove La Palma, per tal de mostrar processos,
metodologies i resultats.

Requisits de participació:
-

Ser estudiant o professional de disseny gràfic, artesania, il·lustració, escultura,
fotografia i/o similars, amb inquietuds per emprendre.

-

Tenir entre 18 i 35 anys.

-

Ser resident, estudiar o treballar a la ciutat de Lleida (en cas que quedin places vacants
podran optar-hi joves de la demarcació de Lleida).

Sol·licituds
Documentació que cal presentar:
-

Fitxa de sol·licitud que es pot trobar a lleidajove.paeria.cat

-

Currículum Vitae i mostra de treballs realitzats professionalment o acadèmicament
(es poden adjuntar fotos, blog, web, book, etc.).

-

Còpia del DNI (en el cas que el DNI no acrediti la residència a Lleida, caldrà
presentar un altre document oficial on consti que la persona sol·licitant viu, estudia
o treballa a Lleida).

-

En el cas de joves de la demarcació de Lleida, podran presentar la seva sol·licitud i
fotocòpia del DNI i esperar que hi hagi places vacants.

Termini de presentació de sol·licituds: 14 de gener de 2022.

Lloc de presentació:
-

Per correu electrònic: lleidajove@paeria.cat (assumpte: CREA2 – 5a edició)

-

Presencialment a LleidaJove la Palma (C. de la Palma 6-10, Lleida, de dilluns a
divendres de 9h a 14h i de dilluns a dijous de 16h a 20h)

Resultats
Es comunicarà el resultat a tots els sol·licitants mitjançant correu electrònic el 17 de gener
de 2022.
L'organització es reserva el dret a modificar les bases i condicions. La inscripció al projecte
suposa la total acceptació d'aquestes bases.
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