
 

BASES DEL CONCURS “JO AL MÓN” 2019 
Data de publicació: 24 de maig de 2019 

 
 

L’Assessoria de Mobilitat internacional del Departament de Joventut de Barcelona (servei           
gestionat per QSL Serveis Culturals SLU), convoca la 4a edició del concurs  Jo al món .  L’objec�u del                 
certamen és fer ressò de les experiències a l’estranger per mo�us de feina, pràc�ques, voluntariat, estudis o                 
intercanvis juvenils, i del seu poder transformador de les persones, la societat i l’economia. 

 

1.- QUI POT PARTICIPAR 
 
Joves  d’entre  16 i 35 anys , ambdós inclosos, que hagin fet o es�guin fent una estada a l’estranger d’intercanvi,                   
voluntariat, feina, pràc�ques o estudis d’un mínim de 10 dies. 
 

2.- COM PARTICIPAR 

 

A.  Elabora un vídeo o un  escrit breu acompanyat de 3 a 5 imatges , explicant la teva experiència a l'estranger,                    
què has fet, com podrien fer-la també altres joves, compar�nt consells per viure al país on has estat, què has                    
après, com t'ha canviat aquesta experiència... 

A banda del vídeo o l'escrit, hauràs de  contribuir al mapa col·laboratiu  que està preparant l'Assessoria, amb                 
entre 1 i 5 recomanacions de la teva pròpia collita. Posa el teu gra de sorra per ampliar aquest mapa en què es                       
compar�ran els vostres indrets o racons especials del lloc on heu viscut, les ac�vitats més interessants a fer,                  
els locals on fer un beure, on viure la cultura de prop... i tots aquells espais peculiars que voleu compar�r amb                     
altres joves! 

 

B. Omple el formulari d’inscripció abans del 6 d’octubre del 2019, a les 23:59h : 
 

● Omple el formulari amb les  dades personals  requerides.  
● Adjunta  el vídeo o l’escrit amb les imatges  a concurs.  
● Afegeix les  contribucions  per al mapa col·labora�u. 
● Especifica les teves preferències entre els premis ofertats (veure Punt 3). 

 
Si tens qualsevol problema amb el formulari d’inscripció, envia un correu a   mobilitatjove@bcn.cat . 

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

 
● En qualsevol modalitat (vídeo o escrit) ha de:  

 
▪ Comptar amb un �tol.  
▪ 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 d’una             

setmana com a mínim. 
▪ Respectar la integritat de les persones de les qual parla, sense menysprear cap persona ni               

cultura. 
 

● En el cas de l’ escrit : 
▪ Ha d’estar escrit en català o castellà. 
▪ Ha de contenir entre  500 i 3.500 caràcters amb espais . 
▪ Ha d’anar adjunt a entre 3 i 5 imatges que il·lustrin l’experiència (màxim de 10Mb               

cadascuna, en format JPG i indicant el nom i cognoms de l’autor, i el �tol). 
 

 

mailto:mobilitatjove@bcn.cat


 

 
● En el cas del  vídeo : 

▪ Ha de tenir un idioma d’àudio o sub�tols en català o castellà. 
▪ S’ha de pujar a  Youtube o Vimeo i indicar l’enllaç al formulari d’inscripció.  Ha de ser públic                 

i mantenir-se després del concurs per poder fer difusió. 
▪ 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 �ngui els                 

drets d’ús. 
 

D. El/la par�cipant haurà de  compartir entre 1 i 5 contribucions d’indrets per al mapa col·labora�u de                
l’Assessoria. 
 

E. Cada par�cipant només podrà presentar un únic text (més de 3 a 5 imatges adjuntes) o un únic vídeo a                    
concurs. 

 
F. El/la par�cipant  s’ha de fer seguidor/a del   fb.com/mobilitatinternacional   i/o l’Instagram  @bcn_joventut . 

 
G. Els i les  participants de 16 o 17 anys , hauran d’adjuntar l’autorització de menors d’edat signada.  Pots                 

descarregar-la aquí . 
 

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

3.- PREMIS 

 
● P assi  Interrail Global Pass Flexi,  de   10 dies en 2 mesos i de 2a classe  

 
El viatge s’ha d’iniciar, com a molt tard, abans del 29 de març de 2020 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                   

par�r 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. 
● S’haurà de tramitar el passi abans del dia 30 de desembre de 2019. 
● Renfe declina qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació. 
● Més informació a:  renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html  

 
La persona beneficiària d’aquest premi 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 Ap�s  ( bri�shcouncil.es/examenes/ap�s ) al Bri�sh 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 audi�va, comprensió lectora i expressió escrita, fins al nivell C . 

 
● Càmera esportiva   NK HD amb WiFi   i targeta de memòria  

 
Pot ser subs�tuïda per l’organització per una altra de condicions similars.  

 
 
 
 
 

 

http://www.fb.com/mobilitatinternacional
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/05/22154428/Concurs-Jo-al-mon-2019_Autoritzacio-menors.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/05/22154428/Concurs-Jo-al-mon-2019_Autoritzacio-menors.pdf
https://www.britishcouncil.es/examenes/aptis
https://www.britishcouncil.es/ca/examens/aptis/que
https://www.britishcouncil.es/ca/examens/aptis/que
https://www.britishcouncil.es/ca/examens/aptis/que


 

4.- SELECCIÓ D’OBRES GUANYADORES I ADJUDICACIÓ DE 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 i la coordinació del servei. 
 

● Es valorarà: 
● Que l’obra plasmi l’impacte de l’experiència viscuda. 
● L’originalitat i el format estè�c i es�lís�c de l’obra. 
● La qualitat i quan�tat de les contribucions aportades per al mapa col·labora�u. 

 
● 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 finalista . 
 

● Els premis es lliuraran segons la preferència que els i les finalistes escullin al formulari d’inscripció: el/la                 
primer/a finalista rebrà el premi que hagi indicat com a preferent. El/la segon/a finalista rebrà el premi que                  
hagi marcat com a primera opció, si no coincideix amb el premi escollit pel/la primer/a 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/la tercer/a finalista. 
 

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

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

 
L’anunci de les obres guanyadores es realitzarà  entre el 14 i el 18 d’octubre del 2019 a través de la pàgina de Facebook                       
de l’Assessoria:  �.com/mobilita�nternacional .  
 
Posteriorment, l’organització contactarà amb els i les guanyadores per acordar la forma de recollida o ges�ó del premi.                  
A par�r d’aquest anunci, es publicarà el nom de totes les persones premiades al Facebook mencionat anteriorment. Els                  
textos i vídeos que compleixin els requisits i les seves imatges corresponents s'aniran publicant a par�r de la data de                    
l’entrega. 
 
Els premis es podran recollir de forma presencial o a través d’una persona 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 la guanyadora. 
 
Si la persona finalista no contesta al correu ni a les trucades en un termini de 15 dies perdrà el dret al seu premi. 

 

6.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LES OBRES  

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

L’autor/a reconeix l’autorització de difusió de la seva imatge i de les persones que apareixen en ella, 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 les autores dels textos, les imatges i els vídeos. 

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

L’autor/a autoritza a l’Assessoria de Mobilitat internacional la u�lització i/o edició del text, les imatges i vídeos                 
presentats, mitjançant diversos formats i plataformes sempre i quan aquestes emissions no �nguin un objec�u               
comercial, sino que es�guin dirigides únicament a la promoció i difusió de  l'Assessoria de Mobilitat internacional i les                    
seves inicia�ves . 

Aquesta u�lització no li confereix dret de remuneració o benefici amb exce pció 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. 

 

http://www.fb.com/mobilitatinternacional


 

7.- ÚS DE LES DADES PERSONALS 

Els i les par�cipants autoritzen a l’Assessoria de Mobilitat internacional a contactar-los/les per mo�us relacionats amb                
la seva experiència a l’estranger. 
 

8.- ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
La par�cipació en el concurs pressuposa l’acceptació del con�ngut 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 10 propostes que compleixin les bases del concurs. 

 

9.- ENTITATS PATROCINADORES  
 
 

 
 

britishcouncil.es 
renfe.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLS MÉS INFORMACIÓ?  

Pregunta a l’Assessoria de Mobilitat internacional per a joves (A/e: mobilitatjove@bcn.cat)! 

 

 

http://www.britishcouncil.es/
http://www.renfe.es/

