BASES DE PARTICIPACIÓ
Què és MID TALENT?
MID TALENT és un curs de formació en emprenedoria i adquisició de competències professionals, amb
una metodologia basada en l'experiència i els casos reals, a través de les eines pròpies del disseny i del
sector creatiu.
El curs està obert a tots/es els/les joves, sense discriminació del seu perfil, que vulguin viure una
setmana de formació intensiva, convivència i treball en equip.
El plantejament didàctic es fonamenta en un programa 100% presencial, amb formació grupal d'una
setmana de durada (37 hores) acompanyada de sessions de desenvolupament competencial (5 hores)
en equips reduïts al llarg de la setmana. Aquesta formació s'impartirà sota una metodologia
teoricopràctica a través del plantejament d'un repte que els participants hauran de resoldre en equips
multidisciplinaris.
A més, aquelles persones participants que hagin finalitzat el curs formatiu, i que hagin estat
seleccionades, rebran assessorament (8 hores) per orientar-les professionalment en la definició de la
seva idea/projecte personal, o orientar-les en el procés de cerca de feina.
Un curs impartit per professionals experts en l'àmbit del disseny, la innovació, la sostenibilitat i
l'emprenedoria, basat en l'experiència, la col·laboració, el treball en equip, la motivació i la
multidisciplinarietat, que us permetrà conèixer i adquirir formació en habilitats emprenedores pròpies
dels professionals del disseny.
MID TALENT és una iniciativa de Barcelona centre de Disseny.

Quan i on es farà?
Amb un màxim de 20 participants per grup, es duran a terme 4 grups (edicions) entre els mesos
d’octubre a març, amb les dates previstes1 tal com s’indica a continuació:
●
●
●
●

GRUP 1 - del 23 al 29 d’octubre de 2022
GRUP 2 - del 27 de novembre al 3 de desembre de 2022
GRUP 3 - del 29 de gener al 4 de febrer de 2023
GRUP 4 - del 12 al 18 de març de 2023

Les sessions de formació grupal i de desenvolupament competencial es duran a terme segons el
següent horari:
●
●
●
●
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Diumenge, de 16.00 a 20.30 h
Dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9.00 a 19.00 h
Dimecres, de 9.00 a 19.30 h
Dissabte, de 9.00 a 14.00 h

L'organització es reserva el dret de modificar les dates en cas de necessitat.

Les sessions individuals d’assessorament (per als participants seleccionats) es duran a terme la
setmana següent (horari a convenir amb l’assessor).
Tot el curs es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona, en format presencial, a les següents
localitzacions:
●
●

Cal Tip: C/ Torrijos, 72 (Barcelona) – Districte de Gràcia
Fab Lab Barcelona2 (IAAC): C/ Pujades, 102 (Barcelona) - Districte de Poblenou

A efectes de garantir l'aprofitament del curs i assolir els coneixements necessaris, és requisit
imprescindible l'assistència a totes les sessions formatives i de desenvolupament competencial, i
d’assessorament en cas de ser un dels participants seleccionats.
Les sessions seran impartides en català i castellà indistintament.

A qui es dirigeix?
El curs va dirigit a majors de 16 anys i menors de 30 anys, incloses les persones amb discapacitat i
persones amb risc d'exclusió social3, que es trobin en situació de desocupació i que no estiguin fent
cap formació, que siguin residents a Catalunya, i que, no havent participat en edicions anteriors,
estiguin registrats al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). Pots registrar-te aquí.
Si tens problemes per accedir, truca directament al 900 800 046, i des de la oficina del SOC de
Catalunya t'inscriuran.
Per a més informació, no dubtis en contactar amb nosaltres a través del correu electrònic
midtalent@bcd.es.

Una oportunitat única:
✔ Per desenvolupar competències i adquirir coneixements sobre metodologies i eines
relacionades amb la innovació i la creativitat.
✔ Per conèixer estratègies inclusives, integradores, situant l'usuari i les persones al centre,
per desenvolupar idees competitives i disruptives al mercat.
✔ Per ampliar els coneixements en emprenedoria creativa, i emprendre el teu propi projecte
o impulsar la teva carrera.
✔ Per ampliar la xarxa de contactes i relacions.
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Només la sessió de formació de dimecres.
Per acreditar que es forma part d'un dels col·lectius esmentats, cal aportar el document acreditatiu
justificatiu que correspongui.
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Com participar?
Els interessats hauran d'emplenar el següent formulari d'inscripció a través del següent enllaç MID
TALENT.
Participació gratuïta. Activitats cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), amb el suport de la
Fundación INCYDE.
El període d'inscripció s’obrirà de forma successiva, segons disponibilitat de places per participar:
●
●
●
●

Grup 1: del 6 de setembre al dilluns 17 d'octubre.
Grup 2: des del tancament de places del grup anterior fins al dimecres 23 de novembre.
Grup 3: des del tancament de places del grup anterior fins al divendres 20 de gener de 2023.
Grup 4: des del tancament de places del grup anterior fins al divendres 3 de març de 2023.

Per participar-hi, és condició necessària haver emplenat el formulari d'inscripció a dalt referenciat.
(*Revisa la pàgina següent per conèixer els criteris de selecció de les/els participants)

Criteris de selecció de participants
L'organització seleccionarà les candidatures rebudes i ho comunicarà directament als seleccionats.
Els criteris de selecció dels participants són:
●
●
●
●

Estar registrats, a l'inici de la formació, al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ)*
Nivell de motivació i compromís per aprendre metodologies pròpies relacionades amb
l'emprenedoria, la innovació i el design thinking, expressat en el formulari d'inscripció.
Es prioritzarà aquelles candidatures que puguin presentar un perfil amb més dificultat en
l'accés al mercat laboral (PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ I ACCESSIBILITAT4)
Es prioritzarà les dones (participació 50%), on en l'àmbit de l'emprenedoria la dona cada cop
està agafant més pes, (PRINCIPI D'IGUALTAT) i grups minoritaris.

* Requisits per a l’obtenció del Certificat:
1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de la Unió Europea o dels Estats part de l'Acord
Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de lliure circulació i residència.
També es podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori
espanyol que habilita per treballar.
2. Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
3. Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció al Fitxer del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil. No haver treballat el dia natural anterior a la data de
presentació de la sol·licitud del certificat.
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Garantir la no-exclusió per motius socials, per nivell formatiu, per raons de gènere, per lloc de residència o
discapacitat, a més de fomentar la captació a zones de la regió conegudes per patir d'exclusió social entre els
seus habitants.

4. No haver rebut accions educatives el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud
del certificat.
5. No haver rebut accions formatives el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud
del certificat.
També podeu consultar el següent enllaç.

No t'ho pensis més i inscriu-te!

Organitza:

Cofinançat per:

Aliats:

Amb el suport de:

