
 

BASES DEL CONCURS “JO AL MÓN” 2018 
Data de publicació: 11/10/2018 (darrera modificació 24/10/2018) 

 
 
 

L’Assessoria de Mobilitat internacional del Departament de Joventut de Barcelona (servei           
gestionat per QSL Serveis Culturals SLU), convoca la 3a edició del concurs Jo al món, en el marc                  
de la campanya De BCN al món i del món a BCN 2018: barcelona.cat/bcnalmon.  

L’objectiu del certamen és fer ressò de les experiències a l’estranger per motius de feina, pràctiques,                
voluntariat i estudis, i del seu poder transformador de les persones, la societat i l’economia. 

 

1.- QUI POT PARTICIPAR 

Joves d’entre 18 i 35 anys, ambdós inclosos, que resideixin o hagin residit  a Catalunya, i visquin o hagin viscut a un                      
país estranger realitzant una estada d’un mínim de tres mesos d’estudis, feina, pràctiques o voluntariat. 

 

2.- COM PARTICIPAR 

A. Cal crear un vídeo o un escrit acompanyat d’una imatge, que respongui a les pregunta  

“Més enllà de l’aprenentatge d’idiomes, quines són les competències que has adquirit gràcies a la teva 
experiència a l’estranger? Com les poses en valor?”. 

 

B. Cal omplir el formulari d’inscripció abans del 26 de novembre del 2018, a les 00h (descarregueu el formulari                  
aquí): 
 

● Indicant les dades personals requerides.  
● Adjuntant el text o vídeo a concurs. 
● Especificant les pròpies preferències entre els premis ofertats (veure Punt 3). 

 
Si teniu problemes en descarregar el formulari d’inscripció feu-ho constar al correu debcnalmon@gmail.com. 

 
C. L’obra que es presenti ha de complir amb els següents requisits: 

 
● Comptar amb un títol.  
● Ser original de l’autor/a, no havent estat publicat amb anterioritat.  
● Aportar una experiència personal i verídica relacionada amb una estada a l’estranger per motius de               

feina, pràctiques, estudis i/o voluntariat. 
● Ha de respectar la integritat de les persones de les qual parla, sense menysprear cap persona ni                 

cultura. 
● En el cas del text: 

▪ Ha d’estar escrit en català o castellà. 
▪ Ha de contenir entre 500 i 3500 caràcters amb espais (unes 600 paraules             

aproximadament). 
▪ Ha d’incloure una sola imatge pròpia que s’haurà d’enviar a l’adreça           

debcnalmon@gmail.com (en format JPG i indicant el nom i cognoms de l’autor, i el seu               
correu electrònic) o compartir-la, si està allotjada a un medi obert (Dropbox, Flickr,             
Drive…). 

▪ Afegir 
 

● En el cas del vídeo: 
▪ Ha de tenir un idioma d’àudio o subtítols en català o castellà. 
▪ S’ha de pujar a Youtube o Vimeo i indicar l’enllaç al formulari d’inscripció. 
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▪ Ha de tenir entre 1 i 2 minuts de durada. 
▪ El material audiovisual (imatge i àudio) ha de ser propi de l’autor/a o que aquest/a tingui els                 

drets d’ús. 
 

D. Cada participant només podrà presentar un únic text (amb una sola imatge adjunta) o un únic vídeo a                  
concurs. 

 
E. El/la participant s’ha de fer seguidor/a del fb.com/mobilitatinternacional.  

 
F. Qualsevol inscripció que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. 

 

3.- PREMIS 

● Lot de productes de la terra Tastets (Veure detalls del lot)  
 

● Lot de productes de la terra Barcelona (Veure detall del lot) 
 

● Passi Interrail Global Pass Flexi, de 10 dies en un mes i de 2a classe. El viatge s’ha d’iniciar abans del 29 de                       
març de 2019 i la persona guanyadora haurà d’acceptar les següents condicions: 

 
● El passi és personal i intransferible i s'emetrà en les modalitats Jove (menys de 26 anys) o Adult (de                   

26 a 59 anys). Si es renuncia al premi, no es té dret a traspassar-lo a ningú altre. 

● S’haurà de facilitar nom i cognoms, número de DNI i país de residència, data de naixement i data a                   

partir de la qual es vol començar el viatge. 

● Un cop emès, no admet canvis ni permet reintegració del valor en metàl·lic. 

● Segons les normes d’Interrail, la persona viatgera ha de tenir residència permanent en un país               

europeu durant almenys els 6 mesos previs a l’emissió. 

● S’haurà de tramitar el passi abans del dia 28 de desembre de 2018. 

● Renfe declina qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació. 

 

La persona que realitza el viatge en Interrail es compromet a fer un retorn del viatge, fotogràfic, en vídeo o a                     

través d’un escrit. 

 
● Certificat oficial d’anglès APTIS 

Realització gratuïta de l’examen APTIS (britishcouncil.es/ca/examens/aptis) al centre British Council de           
Barcelona. L’Aptis és un examen -reconegut per la Generalitat de Catalunya- que avalua les capacitats de la                 
llengua anglesa: expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita, fins al nivell C. 

 
● Càmera esportiva NK HD amb WiFi i targeta de memòria (pot ser substituïda per l’organització per una altra                  

de condicions similars).  

 

4.- SELECCIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES I ADJUDICACIÓ DELS PREMIS 

● La selecció la realitzarà un jurat format per l’equip de l’Assessoria de Mobilitat internacional, les responsables                
de l’Àrea Comunicació del Sistema Integral d’Informació Juvenil de Barcelona, el seu coordinador, i un tècnic                
de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. 
  
 

● Es valorarà: 
 

● Que l’obra plasmi l’impacte de l’experiència viscuda, i que s’hi especifiquin les competències             
adquirides durant l’estada i la seva aplicació. 

● L’originalitat i el format estètic i estilístic de l’obra. 
 

● Les obres que rebin més puntuació del jurat passaran a ser les finalistes. L’ordre dels i les finalistes que                   
guanyin premis s’escollirà de forma consensuada, sent definits com a primer, segon, tercer, quart i cinquè                
finalista. 
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● Els premis es lliuraran segons la preferència que els i les finalistes escullin al formulari d’inscripció: el primer                  

finalista rebrà el premi que hagi indicat com a preferent. El segon finalista rebrà el premi que hagi marcat                   
com a primera opció, si no coincideix amb el premi escollit pel primer finalista. En aquest cas, se li farà                    
entrega del premi indicat com a segona preferència. El mateix criteri s’aplicarà en el lliurament del premi al                  
tercer finalista i la resta de finalistes. 

 
● Si algun finalista rebutgés el seu premi, passaria a ser de la següent persona finalista. 

 

5.- ANUNCI DE LES OBRES GUANYADORES I ENTREGA DE PREMIS 

Els textos i vídeos que compleixin els requisits i les seves imatges corresponents seran publicades a partir del dia 26 de                     
novembre al fb.com/mobilitatinternacional. 
 
L’anunci públic dels guanyadors/es i el lliurament de premis tindrà lloc el dia 29 de novembre de 2018 a partir de les                      

18h al Casal de Joves Girapells (C. de Teodor Llorente, 20. 08041 Barcelona) durant la jornada “Voluntariat                 

Internacional: Experiències de joves i fira d'entitats”. 

A partir del seu anunci, es publicarà el nom de totes les persones premiades al fb.com/mobilitatinternacional.  
 
Prèviament, es contactarà les persones finalistes per convidar-los a la cloenda i per informar-los sobre com recollir el                  
seu premi. 
 
En el cas la persona guanyadora es trobi a l’estranger, es donarà la possibilitat de rebre el premi a l’adreça que faciliti.                      
L‘organització pagarà un màxim de 15€€ de despeses per a l’enviament.  
 
Per a enviaments superiors a aquesta quantitat, la persona guanyadora s’haurà de fer càrrec de la diferència.  
 
Aquests premis també es podran recollir de forma presencial o a través d’un representant que haurà de mostrar el seu                    
DNI, una  fotocòpia del DNI i una autorització de la persona guanyadora, en un termini de 30 dies a l’adreça que                     
l’organització facilitarà al guanyador o guanyadora. 
 
Si la persona finalista no contestes al correu ni trucades en un termini de 15 dies perdria el dret al seu premi. 

 

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES OBRES  

Els i les participants assumeixen l'autoria de les obres que presenten, i es comprometen a no lliurar materials sobre                   
els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.  

L’autor/a reconeix l’autorització de difusió de la seva imatge de les persones que apareixen a les obres, i respondrà a                    
qualsevol reclamació i/o indemnització que pugui tenir lloc per part de tercers, exonerant l’Assessoria de Mobilitat                
internacional i l’organització, que no es fa responsable de l’ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels                  
autors i autores dels textos i les imatges. 

La propietat intel·lectual de les obres presentades és de l’autor/a.  

L’autor/a autoritza a l’Assessoria de Mobilitat internacional la utilització i/o edició del text, les imatges i vídeos                 
presentats, mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions no tinguin un objectiu               
comercial, sino que estiguin dirigides únicament a la promoció i difusió de la campanya De BCN al Món. Del Món a BCN                      
i de l’Assessoria de Mobilitat internacional.  

Aquesta utilització no li confereix dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi guanyat.  

Per la seva banda, l’Assessoria de Mobilitat internacional es compromet a fer constar l'autoria dels textos i les imatges                   
en l'ús. 
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7.- ÚS DE LES DADES PERSONALS 

Els i les participants autoritzen a l’Assessoria de Mobilitat internacional a contactar-los per motius relacionats amb la                 
seva experiència a l’estranger. 

 

8.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

La participació en el concurs pressuposa l’acceptació del contingut d’aquestes bases. 
 
L’organització es reserva el dret a resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes                 
bases.  

El concurs es podrà declarar desert si no es rep un mínim de 5 propostes per categoria que compleixin les bases del                      
concurs. 

 

9.- PATROCINADORS  
 

 
 

 

britishcouncil.es renfe.es tastets.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLS MÉS INFORMACIÓ?  

Pregunta a l’Assessoria de Mobilitat internacional per a joves (A/e: debcnalmon@gmail.com)! 
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