AJUDAN’S A MILLORAR L’APP DEL CARNET JOVE!
L'empresa Opentrends efectuarà, durant els mesos de gener i febrer de
2021, una sèrie de tests d'usabilitat de l’app del Carnet Jove entre les
persones titulars del Carnet Jove de Catalunya.
L’objectiu és detectar les millores a realitzar a l’app. I amb la finalitat de
seleccionar les 14 persones titulars del Carnet Jove que vulguin participar
en la realització d’aquests tests, s’obre un període d'inscripció a través del
Programa Connecta't.

PROCEDIMENT PER PARTICIPAR-HI
Les persones titulars que vulguin inscriure’s han d’estar registrades
al
web
del
Programa
Connecta’t
del
Carnet
Jove:
www.carnetjove.cat/connectat. Cal que omplin i enviïn el formulari
d’inscripció que trobaran a la secció “Sorteigs”.

TERMINIS I OBLIGACIONS
 Termini per inscriure’s: Des de dijous 17 de desembre de 2020 fins
a dijous 7 de gener de 2021.
 Confirmació de la participació als tests: De l’11 al 13 de gener
Opentrends farà la selecció entre les persones inscrites, es posarà en
contacte amb les persones seleccionades i els facilitarà un enllaç amb
instruccions per a la connexió virtual.

Volem promoure la vostra participació i que tingueu l’opció de col·laborar
amb nosaltres en les millores del Carnet Jove.
Una vegada finalitzada la inscripció, Opentrends seleccionarà els i les
joves que realitzaran els tests. Amb la intenció d'aconseguir una mostra
equilibrada de diversos perfils de titulars, se seguiran els criteris habituals:
edat, gènere, territori i ús de l’app, entre d’altres. Per aquest motiu, es
cerquen tant titulars habituals com aquelles persones titulars que mai
hagin utilitzat el servei.

PERSONES QUE PODEN PARTICIPAR-HI
 Titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya que tinguin
entre 12 i 31 anys.
 Les persones seleccionades han de prendre el compromís d’assistir
virtualment els dies estipulats per a la realització dels tests.

 Realització dels tests: Els tests tindran lloc els dies 15 de gener i 2,
3, 4 o 5 de febrer de 2021 (subjecte a canvis) de forma virtual. La
durada de la connexió serà només d’entre una i dues hores.
En el moment de la realització del test, caldrà disposar d’un PC amb
teclat, ratolí i connexió a internet.
A les persones menors de 18 anys seleccionades, Opentrends els farà
arribar un model d’autorització que haurà de signar el pare, mare o
tutor/a legal, aportant el seu DNI i el DNI i llibre de família del menor.
Tant l’autorització emplenada correctament com la documentació
corresponent haurà de ser lliurada a Opentrends abans de la
connexió.
 Obsequi: Opentrends lliurarà a les 14 persones que realitzin el test un
obsequi compensatori que consisteix en una targeta moneder amb
50 euros.

