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ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS
AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
RESOLUCIÓ DSO/810/2022, de 22 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses
beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2022 (ref. BDNS 616729).
La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana
de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al
compliment de les seves finalitats, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis
que l'Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria. Entre les seves funcions, hi ha les de
gestionar, explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l'emancipació de les
persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla nacional
de joventut de Catalunya.
La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, estableix el marc normatiu i competencial per
desenvolupar les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que les persones joves puguin
definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. Per assolir aquesta finalitat,
l'Administració de la Generalitat ha de fomentar polítiques públiques i actuacions que afavoreixin, entre d'altres,
l'emancipació dels joves, promoure'n la formació i establir mecanismes per afavorir l'ocupació i l'accés a unes
condicions de treball de qualitat.
El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l'accés dels joves a serveis que els ajudin
pel que fa a desenvolupament i mobilitat i els millorin la qualitat de vida. L'Agència Catalana de la Joventut, en
el marc de les seves funcions, ha creat el programa Connecta't del Carnet Jove, que representa la vessant
participativa del Carnet. Els objectius d'aquest programa són promoure la interrelació entre els joves, fomentar
els processos d'emancipació i ocupació juvenil mitjançant l'accés al món professional, i potenciar la creativitat i
la cultura.
L'Agència Catalana de la Joventut convoca anualment les beques Carnet Jove del programa Connecta't per
afavorir els processos d'emancipació de les persones joves, promoure'n la formació i l'experiència en diversos
àmbits professionals, i potenciar els sectors creatius, artístics, socials i també esportius. Les diferents
convocatòries que s'han dut a terme s'han anat actualitzant i adequant a les realitats juvenils i als sectors
econòmics i creatius en què la joventut té focalitzada la seva formació i les seves perspectives de futur. La
Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les beques Carnet Jove
del programa Connecta't, té per objecte fomentar i promoure l'accés de les persones joves a diversos camps
professionals de caràcter periodístic, tècnic, social, artístic i esportiu, de manera que la persona becada fa
diverses tasques de col·laboració o formació en les entitats col·laboradores de cada beca.
Així mateix, la Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, estableix que en la resolució de convocatòria anual es
convoquen les beques que es considerin oportunes, com també les entitats col·laboradores i la documentació
específica que cal presentar.
Aquest any 2022, l'Agència Catalana de la Joventut té interès a convocar 12 beques Connecta't del Carnet
Jove. En concret, la beca Carnet Jove de disseny, la beca Carnet Jove de lletres, la beca Carnet Jove de ràdio,
la beca Carnet Jove de còmic, la beca Carnet Jove de fotografia, la beca Carnet Jove de realització, la beca
Carnet Jove de maquillatge i perruqueria, la beca Carnet Jove de vestuari, la beca Carnet Jove d'ambientació,
la beca Carnet Jove de muntatge musical, la beca Carnet Jove d'acció social i la beca Carnet Jove d'esport.
Aquestes beques tenen el suport de diferents institucions i entitats que, com a col·laboradores del programa,
ofereixen els espais per dur a terme les activitats de les beques, participen en les comissions de valoració i
contribueixen a difondre-les. Les institucions i entitats col·laboradores d'aquesta edició són: la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (TV3); Hermes Comunicacions, SA (diari El Punt Avui); Edició de Premsa
Periòdica Ara, SL (diari Ara); Ediciones El Jueves, SA (revista El Jueves); Grup Flaix, SL ( Flaix FM); Norma
Editorial; Estudi Muto; Fundació Bancària “la Caixa”; la Federació d'Institucions Professionals del Còmic
(FICOMIC); l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC); l'Escola d'Escriptura Ateneu
Barcelonès, i el Futbol Club Barcelona.
La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desplega, aprovat
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mitjançant el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, tenen afectacions, pel seu caràcter bàsic, sobre les
normes reguladores de bases de subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
D'acord amb el que preveuen el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública
catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; el capítol IX del text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 1/2021, del
29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022;
En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de 28 de juny de
2016,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria per a l'any 2022 per concedir les beques Carnet Jove del programa Connecta't
següents:
1.1 Beca Carnet Jove de disseny.
1.2 Beca Carnet Jove de lletres.
1.3 Beca Carnet Jove de ràdio.
1.4 Beca Carnet Jove de còmic.
1.5 Beca Carnet Jove de fotografia.
1.6 Beca Carnet Jove de realització.
1.7 Beca Carnet Jove de maquillatge i perruqueria.
1.8 Beca Carnet Jove de vestuari.
1.9 Beca Carnet Jove d'ambientació.
1.10 Beca Carnet Jove de muntatge musical.
1.11 Beca Carnet Jove d'acció social.
1.12 Beca Carnet Jove d'esport.
L'objecte de cada beca es descriu en la Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, i en els annexos d'aquesta
Resolució, els quals també detallen les entitats col·laboradores on tindran lloc les activitats de la beca. L'annex
2 d'aquesta convocatòria determina la documentació específica per a cadascuna de les beques.

—2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les beques que preveu aquesta convocatòria, així com
l'objecte, els requisits de participació i la documentació que s'ha d'aportar, es regeixen per les bases
reguladores que estableix la Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't, i la normativa general de subvencions.

—3 El termini de presentació de sol·licituds de beca s'inicia a les 9 h del primer dia hàbil següent al de la
publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14 h del 19 d'abril de
2022.

—4 Les beques Carnet Jove del programa Connecta't de la Generalitat de Catalunya d'aquesta convocatòria
estan dotades amb 84.000,00 euros. La dotació màxima de cada una de les beques és de 7.000,00 euros. El
pagament de les beques es fa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4800001 del pressupost de l'Agència
Catalana de la Joventut per a l'any 2022.

—5 Les persones joves interessades a sol·licitar la beca han de presentar el formulari de sol·licitud que descriu
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la base 10.1 de la Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
beques Carnet Jove del programa Connecta't. La base 11 de la Resolució esmentada estableix que, juntament
amb el formulari de sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació específica que es
descrigui a la convocatòria. En el marc d'aquesta convocatòria, a banda de la documentació que preveuen les
bases, les persones joves interessades han de presentar la documentació específica que detalla l'annex 2
d'aquesta Resolució.
En cas que la sol·licitud o tràmit es presenti mitjançant altres formularis, no es tindrà per presentada, d'acord
amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. Per tant, la data a partir de la qual s'entén presentada la sol·licitud o tràmit serà la data d'entrada
del formulari específic assenyalat.
Per presentar la sol·licitud electrònicament, s'admeten els sistemes d'identificació i signatura que determina el
Protocol d'identificació i signatura electrònica, d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, i la Resolució
PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen
criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica. Concretament s'admeten:
a) El certificat qualificat de signatura avançada idCAT, que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).
b) El certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat).
La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Suport a la tramitació de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/).

—6 La tramitació de les sol·licituds d'aquestes beques correspon a l'Agència Catalana de la Joventut, i la
resolució, a la persona titular de la Direcció General de l'Agència esmentada.

—7 D'acord amb la base 13 de la Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't, la comissió de valoració de cadascuna de les
beques avalua les sol·licituds en dues fases, llevat les de la beca Carnet Jove de còmic i la beca Carnet Jove de
lletres, que es valoren en una única fase.

—8 El termini per resoldre i notificar la concessió de les beques és de sis mesos a comptar de l'endemà de la
data de publicació de la convocatòria. De conformitat amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, un cop
transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada.

—9 La concessió de les beques es fa pública al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (https://tauler.seu.cat) i a l'apartat Connecta't del web del Carnet Jove
(https://www.carnetjove.cat/connectat).
Contra la resolució de concessió o denegació de beca, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de l'Agència
Catalana de la Joventut o davant la persona titular del Departament de Drets Socials, que és l'òrgan competent
per emetre'n la resolució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació al
tauler d'anuncis de l'Agència Catalana de la Joventut, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost,
i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

—10 Aquestes beques se sotmeten al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment de
l'atorgament.

Disposició final
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Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que l'ha dictat o davant la persona titular del
Departament de Drets Socials en el termini d'un mes a comptar de la data de la publicació al DOGC, d'acord
amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Barcelona, 22 de març de 2022

Núria Ramón i Pérez
Directora general

Annex 1
Descripció de les tasques de les beques i les entitats col·laboradores

—1 Beca Carnet Jove de disseny. La beca consisteix a elaborar gràficament (disseny i il·lustració) les
convocatòries del programa Connecta't del Carnet Jove de l'any 2023. La persona beneficiària de la beca
col·labora amb l'empresa que presta el servei de disseny del programa i ha de completar la campanya creant la
imatge de les diferents convocatòries i de les beques del Carnet Jove 2023 (amb un màxim de 20), seguint la
mateixa línia gràfica que la proposta presentada.
Juntament amb l'estudi, s'encarrega de fer l'adaptació dels dissenys als diferents formats, maquetar les bases,
crear petites animacions i elaborar-ne els bàners corresponents, entre altres qüestions. La campanya de
comunicació del programa Connecta't es desenvolupa especialment en format digital. Les convocatòries tracten
de les temàtiques següents: cinema, disseny, vestuari, fotografia, acció social, esport i còmic.

—2 Beca Carnet Jove de lletres. La beca consisteix a col·laborar, exercint de periodista, en el diari El Punt Avui
durant 12 mesos, en concret des del setembre de 2022 fins al setembre de 2023.
La persona beneficiària ha d'estar físicament a la redacció del diari a la ciutat de Girona o bé teletreballar, de
dilluns a divendres, durant quatre hores en horari de tarda. Té funcions de becària de redacció i ha de publicar,
com a mínim, 11 articles durant aquest període.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, caldrà seguir en tot moment les mesures
sanitàries que acordi l'Administració pública.

—3 Beca Carnet Jove de ràdio. La beca consisteix a col·laborar en el programa matinal Flaix matí, de l'emissora
Flaix FM, durant una temporada, en concret des del setembre de 2022 fins al juliol de 2023. La persona
beneficiària ha de fer tasques de producció i de gestió de diversos temes del programa, com ara concursos,
respondre correus, coordinar la logística dels esdeveniments de l'emissora i dur a terme el seguiment dels
convidats dels programes en directe i les entrevistes. La persona beneficiària també tindrà un rol en antena. La
persona beneficiària ha d'estar físicament a l'emissora de dilluns a divendres, durant quatre hores, en la franja
horària de 8.00 a 12.00 h.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—4 Beca Carnet Jove de còmic. La persona beneficiària ha de publicar 28 tires còmiques a Ediciones El Jueves,
SA, durant els 12 mesos següents a la concessió de la beca: 9 tires còmiques a la revista en paper de caràcter
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setmanal El Jueves, i les altres 19, a la pàgina principal del web d'El Jueves, en què estaran penjades durant
una setmana.
Amb les obres que presentin la persona beneficiària i les finalistes, l'Agència Catalana de la Joventut
organitzarà una exposició que pot itinerar per diversos espais.
Així mateix, les cinc persones que obtinguin més puntuació poden ser proposades a Norma Editorial perquè
determini qui té la possibilitat d'editar un còmic.
Les cinc sol·licituds amb més puntuació rebran com a premi un lot de còmics ofert per Norma Editorial.

—5 Beca Carnet Jove de fotografia. La persona beneficiària col·labora com a becària de fotografia al diari Ara
durant 12 mesos, en concret del setembre de 2022 al setembre de 2023. Durant la seva estada, la persona
beneficiària ha de publicar un mínim de 20 fotografies en el diari.
La persona beneficiària ha d'estar físicament a la redacció del diari, de dilluns a divendres, durant quatre hores,
al torn de tarda, i un màxim d'un cap de setmana al mes, corresponent a quatre hores el dissabte i quatre
hores el diumenge, al torn de matí o tarda, segons les necessitats de la secció de fotografia.
Amb les obres que presentin la persona beneficiària i les finalistes, l'Agència Catalana de la Joventut
organitzarà una exposició que pot itinerar per diversos espais.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—6 Beca Carnet Jove de realització. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de
Catalunya que ha de permetre que la persona beneficiària es formi en els coneixements pràctics que li facilitin
el futur accés al món professional. Les tasques que ha de dur a terme la persona becària estan detallades als
plans de formació, que es poden trobar al web https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada, d'una durada de 880 hores, començarà el setembre de 2022 i finalitzarà el juliol de 2023. Tindrà una
distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí o de tarda.
Com a cas excepcional, la persona beneficiària ha de participar els caps de setmana en alguns esdeveniments,
com ara concerts musicals, La Marató, retransmissions esportives o programes especials informatius, eleccions
o gales, entre d'altres.
Televisió de Catalunya decideix els llocs o els programes més adients per fer l'estada formativa en pràctiques.
Aquesta estada es fa a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o al lloc concret on es desenvolupi l'activitat
tutelada. La persona beneficiària pot aparèixer en els títols dels crèdits dels programes en què hagi participat
com a becària de realització.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—7 Beca Carnet Jove de maquillatge i perruqueria. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a
Televisió de Catalunya que ha de permetre que la persona beneficiària es formi en els coneixements pràctics
que li facilitin el futur accés al món professional. Les tasques que ha de dur a terme la persona becària estan
detallades als plans de formació, que es poden trobar al web https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada, d'una durada de 880 hores, començarà el setembre de 2022 i finalitzarà el juliol de 2023. Tindrà una
distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí o de tarda.
Com a cas excepcional, la persona beneficiària ha de participar els caps de setmana en alguns esdeveniments,
com ara concerts musicals, La Marató, retransmissions esportives o programes especials informatius, eleccions
o gales, entre d'altres.
Televisió de Catalunya decideix els llocs o els programes més adients per fer l'estada formativa en pràctiques,
com ara el format de telenovel·la, en què es treballa en alta definició. Aquesta estada es duu a terme a les
instal·lacions de Televisió de Catalunya o al lloc concret on es faci l'activitat tutelada. La persona beneficiària
pot aparèixer en els títols dels crèdits dels programes en què hagi participat com a becària de maquillatge i
perruqueria.
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Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—8 Beca Carnet Jove de vestuari. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de
Catalunya que ha de permetre que la persona beneficiària es formi en els coneixements pràctics que li facilitin
el futur accés al món professional. Les tasques que ha de portar a terme la persona becària estan detallades
als plans de formació, que es poden trobar al web https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada, d'una durada de 880 hores, començarà el setembre de 2022 i finalitzarà el juliol de 2023. Tindrà una
distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí o de tarda.
Com a cas excepcional, la persona beneficiària ha de participar els caps de setmana en alguns esdeveniments,
com ara concerts musicals, La Marató, retransmissions esportives o programes especials informatius, eleccions
o gales, entre d'altres.
Televisió de Catalunya decideix els llocs o els programes més adients per fer l'estada formativa en pràctiques.
Aquesta estada es porta a terme a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o al lloc concret on es faci
l'activitat tutelada. La persona beneficiària pot sortir en els títols dels crèdits dels programes en què hagi
participat com a becària de disseny de vestuari.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—9 Beca Carnet Jove d'ambientació. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a Televisió de
Catalunya, que ha de permetre que la persona beneficiària es formi en els coneixements pràctics que li facilitin
el futur accés al món professional. Les tasques que ha de portar a terme la persona becària estan detallades
als plans de formació, que es poden trobar al web https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada, d'una durada de 880 hores, començarà el setembre de 2022 i finalitzarà el juliol de 2023. Tindrà una
distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí. Com a cas excepcional, la
persona beneficiària ha de participar els caps de setmana en alguns esdeveniments, com ara La Marató, o en
algun programa, si cal.
Televisió de Catalunya decideix els llocs o els programes més adients per fer l'estada formativa en pràctiques.
Aquesta estada es duu a terme a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o al lloc concret on es faci
l'activitat tutelada. La persona beneficiària pot sortir en els títols dels crèdits dels programes en què hagi
participat com a becària d'ambientació.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—10 Beca Carnet Jove de muntatge musical. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a
Televisió de Catalunya que ha de permetre que la persona beneficiària es formi en els coneixements pràctics
que li facilitin el futur accés al món professional. Les tasques que ha de portar a terme la persona becària
estan detallades als plans de formació, que es poden trobar al web https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada, d'una durada de 880 hores, començarà el setembre de 2022 i finalitzarà el juliol de 2023. Tindrà una
distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí o de tarda. Com a cas excepcional,
la persona beneficiària ha de participar els caps de setmana en alguns esdeveniments, com ara concerts
musicals, La Marató, retransmissions esportives o programes especials informatius, eleccions o gales, entre
d'altres.
Televisió de Catalunya decideix els llocs o els programes més adients per fer l'estada formativa en pràctiques.
Aquesta estada es duu a terme a les instal·lacions de Televisió de Catalunya o al lloc concret on es faci
l'activitat tutelada. La persona beneficiària pot sortir en els títols dels crèdits dels programes en què hagi
participat com a becària de muntatge musical.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—11 Beca Carnet Jove d'acció social. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques a la Fundació
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Bancària “la Caixa”, en concret a l'Àrea Social, que ha de permetre que la persona beneficiària es formi en els
coneixements pràctics que li facilitin el futur accés al món professional. Les tasques que ha de portar a terme
la persona becària estan detallades als plans de formació, que es poden trobar al web
https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada té una durada aproximada de 880 hores, del setembre de 2022 al juliol de 2023, a comptar de la
concessió de la beca i d'acord amb el calendari que s'estableix en el document d'acceptació de la beca, amb
una distribució de quatre hores diàries, de dilluns a divendres, en horari de matí. Com a cas excepcional, la
persona beneficiària pot participar en actes que es desenvolupin en caps de setmana i que siguin interessants
per a la seva trajectòria professional. L'estada té lloc a les oficines de la Fundació Bancària “la Caixa”, però
també està previst que la persona beneficiària es desplaci a fer visites de camp als projectes a què dona
suport. La persona beneficiària pot signar els projectes en què hagi participat com a becària d'acció social.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

—12 Beca Carnet Jove d'esport. La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques al Futbol Club
Barcelona, en concret a l'àrea d'alt rendiment on hi ha els preparadors físics dels esports professionals. La
persona beneficiària formarà part de l'equip de professionals de gestió de la informació dins l'àmbit del futbol i
també de la resta de seccions professionals i amateurs del Club. Les tasques que ha de portar a terme la
persona becària estan detallades als plans de formació, que es poden trobar al web
https://www.carnetjove.cat/connectat.
L'estada correspon a una temporada i té una durada aproximada de 880 hores. Començarà el setembre de
2022 i acabarà el juliol de 2023, a comptar de la concessió de la beca i d'acord amb el calendari que
s'estableix en el document d'acceptació de la beca, amb una distribució de quatre hores diàries, de dilluns a
divendres, en horari de matí o de tarda, tot i que per seguir la dinàmica dels equips alguna vegada l'horari es
pot modificar. La persona beneficiària també caldrà que assisteixi a partits un cap de setmana al mes. L'estada
té lloc a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però també està previst que el beneficiari es
desplaci a diferents partits. La persona beneficiària pot signar els projectes en què hagi participat com a
becària de preparadors físics.
Atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal seguir en tot moment les mesures sanitàries
que acordi l'Administració pública.

Annex 2
Documentació específica per a cadascuna de les beques que s'ha de presentar conjuntament amb la
documentació que es detalla a la Resolució TSF/961/2020, de 6 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les beques Carnet Jove del programa Connecta't

—1 Beca Carnet Jove de disseny. Proposta de cartell amb la imatge genèrica de les beques Carnet Jove 2023,
que ha de ser la imatge representativa de la campanya. Al cartell hi ha de constar el text “Beques Carnet Jove
2023”. La proposta s'ha de presentar en format digital, mida A4, en l'extensió TIFF o JPG d'alta qualitat,
resolució de 300 ppp i a quadricromia, amb un pes màxim de 50 MB. El treball ha de ser inèdit i original de
l'autor o l'autora, i ha de fer un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori. En el qüestionari degudament
emplenat sobre les motivacions i les inquietuds que porten el jove o la jove a participar en la convocatòria es
demana plantejar, a tall d'esborrany, dos possibles cartells individuals per a alguna de les altres beques.

—2 Beca Carnet Jove de lletres. Tres articles per a premsa escrita, un de cadascun dels gèneres periodístics
següents: una notícia d'actualitat de l'àmbit de la societat, una crònica cultural a partir d'un esdeveniment
cultural viscut per la mateixa persona i una entrevista a algú de l'àmbit de la societat o la política o bé a algú
de l'àmbit de la cultura. No poden ser articles provinents d'agències de premsa. Els tres textos han de fer un
ús del llenguatge no sexista ni discriminatori. Els articles s'han de presentar en PDF i han de tenir un pes
màxim de 50 MB.
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—3 Beca Carnet Jove de ràdio. Dos enregistraments, d'una durada aproximada d'un a tres minuts, sobre un
dels temes següents: cinema, activitats culturals (exposicions, teatre, concerts...), televisió, escapades
(turisme), notícies d'actualitat curioses o altres temes d'actualitat que afectin els joves. Els dos
enregistraments han de ser de temes diferents, s'han de presentar en format MP3 o MP4 i han de tenir un pes
màxim de 50 MB. Cal fer un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge, així com evitar la reproducció
d'estereotips o els rols de gènere.

—4 Beca Carnet Jove de còmic. Tres tires còmiques protagonitzades pels mateixos personatges o objectes en
tres situacions diferents o que segueixin un mateix estil, encapçalades per un títol.
Els treballs han de ser originals de l'autor o l'autora, inèdits, en color o en blanc i negre, i han de fer un ús del
llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest efecte, s'exclouen de la valoració els projectes que incloguin
escenes o missatges de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que
vehiculin tàcitament o implícitament les dones o que les tractin amb vexació o com a objectes. Les tires
còmiques s'han de presentar en format digital i han de tenir unes mides de 27,2 cm (horitzontal) per 8,2 cm
(vertical). Han de tenir un format TIFF o JPG d'alta qualitat, amb una resolució de 300 ppp i en quadricromia o
blanc i negre, amb un pes màxim de 50 MB.

—5 Beca Carnet Jove de fotografia. Cinc fotografies sobre un mateix tema que, pel seu format informatiu o
documental, tinguin un caràcter periodístic. Les fotografies han de tractar a fons d'un tema antropològic,
cultural, social o humà, entre d'altres, i han de fomentar una imatge plural dels dos sexes allunyada de la
reproducció d'estereotips i rols sexistes. Les fotografies han de ser en color i poden estar retocades. No poden
ser panoràmiques, ni diapositives, ni tampoc sèries o muntatges. Tampoc no poden ser fotografies d'estudi.
S'han de presentar en format digital, en JPG o TIFF, i han de tenir un pes mínim d'1 MB. Han de ser inèdites i
originals de la persona sol·licitant, que n'ha de ser l'autora.

—6 Beca Carnet Jove de realització. Peça audiovisual d'un minut de durada, com a màxim, feta amb qualsevol
suport tècnic i d'una temàtica totalment lliure, elaborada íntegrament per la persona sol·licitant. Cal que la
peça sigui original i inèdita, feta ad hoc. A més, ha d'anar acompanyada d'una breu explicació amb els motius i
la intenció del tema presentat, la descripció dels mitjans utilitzats i la justificació de l'estil de realització. La
peça audiovisual es pot presentar en els formats MOV, MPEG, FLV o mitjançant un arxiu que inclogui l'enllaç on
estigui penjat el vídeo. L'arxiu no pot pesar més de 50 MB. Un segon arxiu ha de contenir el text explicatiu. El
contingut ha de respectar la dignitat de les persones i no perpetuar estereotips ni rols de gènere.

—7 Beca Carnet Jove de maquillatge i perruqueria. Proposta de maquillatge i perruqueria per a una
presentadora de gala d'acord amb les premisses següents: cal que porti els cabells recollits i pestanyes
postisses. La proposta ha d'anar acompanyada de l'argumentació del concepte d'imatge (look) escollit. Proposta
de caracterització (maquillatge i perruqueria) d'un personatge de ficció futurista femení: s'hi poden incorporar
perruques, complements, ungles postisses i totes les tècniques que es considerin necessàries. La proposta de
caracterització també ha d'anar acompanyada de l'argumentació corresponent.
Cal executar el treball i presentar l'argumentació del concepte en format breu. Totes dues propostes han de
defugir la reproducció d'estereotips sexistes, com ara la cosificació i la sexualització de les dones. Les
propostes s'han de presentar en dos arxius separats: l'un amb la proposta de maquillatge i perruqueria per a la
presentadora de gala i l'altre amb la caracterització del personatge de ficció futurista femení. Cada proposta ha
d'incloure l'evolució fotogràfica o en vídeo de tot el procés de caracterització, maquillatge, perruqueria i altres
aspectes. Es valora que es presenti un dibuix o una imatge fets amb Photoshop amb la idea inicial del concepte
que es vol portar a terme, fotografies de models o tendències. Les tècniques i els materials que s'utilitzin han
d'adequar-se a l'alta definició (HD). Les propostes es poden presentar en format PDF, MOV, MPEG, FLV o
mitjançant un arxiu que inclogui l'enllaç on estiguin penjats els vídeos. Els arxius no poden pesar més de 50
MB. Un tercer arxiu ha de contenir les dues argumentacions. També es pot presentar la proposta de
maquillatge i perruqueria juntament amb la seva argumentació en un mateix arxiu.

—8 Beca Carnet Jove de vestuari. Dues propostes d'imatge (look) de vestuari que segueixin aquestes
premisses: Lídia Heredia estrenarà, aquesta temporada 2022, un programa de cinema i arts escèniques on
rebrà diversos convidats. Es tracta d'un programa setmanal que s'emetrà cada dimarts a les 22.30 h, després
del telenotícies. Tant la presentadora com les persones convidades, que són gent de la professió, poden estar
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assegudes o caminar entre elements de diferents escenografies que recrearan escenaris de les pel·lícules a les
quals es fa referència. Les butaques del programa són de color cru i, de fons, hi ha unes cortines de color cru
on s'aniran projectant llums de diferents colors. Tenint en compte l'escenografia i les premisses del programa,
s'han de crear dues propostes de look: la primera, per a un programa setmanal habitual; la segona, per al
programa en què el convidat serà Pedro Almodóvar. En totes dues propostes:
- El vestuari de Lídia Heredia s'ha de diferenciar molt del look que té en el programa Els Matins.
- El vestuari ha de tenir un toc de còctel, extremat i avantguardista, però ha de preservar sempre l'elegància.
- S'han d'especificar quines són les cinc preguntes que cal plantejar-se abans de dissenyar cada proposta.
Les propostes, d'un màxim de 10 pàgines en total, s'han de presentar en dos arxius separats: l'un amb la
proposta de vestuari per al programa habitual i l'altre amb la proposta de vestuari per al dia de l'entrevista a
Pedro Almodóvar. Els arxius no poden pesar més de 50 MB en cada cas. Cada proposta ha d'incloure una breu
argumentació i dibuixos o imatges que expliquin l'elecció de vestuari. A més, han de defugir la reproducció
d'estereotips sexistes, com ara la cosificació i la sexualització de les dones.

—9 Beca Carnet Jove d'ambientació. Projecte d'ambientació consistent en la transformació d'un espai amb
aparença industrial en un plató televisiu per emetre-hi en directe un programa d'info-show (un tipus
d'informatiu, però amb informació de servei i petites actuacions). Al web https://www.carnetjove.cat/connectat
es poden descarregar els plànols del decorat (nivell bàsic) amb la planta i els alçats, a més dels plànols del
plató i la situació d'aquest set. Cal tenir en compte que el decorat està construït de manera simple; per tant, no
hi ha cap element dels que hi ha dibuixats que inclogui algun tipus d'acabat.
Cal elaborar una proposta d'ambientació perquè aquest plató sigui un espai adequat per fer-hi un programa
televisiu que tingui, com a mínim, una pantalla LED, un lloc per a entrevistes, un espai de tertúlia, un petit
escenari per a qualsevol mena d'actuació i tot el que es pugui imaginar o inventar.
La proposta d'ambientació pot ser un muntatge fotogràfic, una presentació en 3D o un esbós. El format de
l'arxiu pot ser PDF, MOV, MPEG, FLV o bé un enllaç on estiguin penjats els vídeos. Els arxius no poden pesar
més de 50 MB. Un altre arxiu ha de contenir l'explicació de la proposta.

—10 Beca Carnet Jove de muntatge musical. Ambientació sonora de la peça audiovisual que es facilita al web
https://www.carnetjove.cat/connectat. Cal utilitzar-hi les músiques o els efectes sonors que es considerin
necessaris. L'ambientació sonora ha d'anar acompanyada d'una breu explicació, en què s'ha de detallar com
s'han aconseguit les músiques i els efectes sonors i també els criteris que s'han fet servir per escollir-los, tant
des d'un punt de vista artístic com tècnic. En aquest mateix document cal incloure l'enllaç on està penjada la
peça de vídeo ambientada sonorament, que també ha de contenir la mescla d'àudio proposada. El format de
l'arxiu pot ser MP4, amb un pes màxim de 50 MB. La peça es pot presentar en els formats MOV, MPEG, FLV o
pot ser un arxiu que inclogui l'enllaç on estigui penjat el vídeo. L'arxiu no pot pesar més de 50 MB.

—11 Beca Carnet Jove d'acció social. Projecte d'intervenció social vinculat a una de les línies d'actuació
següents: pobresa infantil, ocupació (programes d'incorporació i de reincorporació a l'àmbit laboral per a
persones en situació desfavorable), persones grans, malalts avançats, discapacitat, malaltia mental,
interculturalitat i cohesió social. El projecte d'intervenció social, que ha de tenir una extensió màxima de 10
pàgines, ha d'incloure la informació que es detalla a la plantilla que es pot descarregar a
https://www.carnetjove.cat/connectat. El format de l'arxiu pot ser PDF, amb un pes màxim de 50 MB.

—12 Beca Carnet Jove d'esport. Projecte de preparació d'una pretemporada, d'una setmana de durada, per a
un dels equips del Futbol Club Barcelona (de futbol o d'altres seccions) perquè estigui en les condicions òptimes
per a l'inici del període competitiu. La proposta d'exercicis ha d'anar acompanyada d'una explicació en què es
detallin les millores que s'hi aporten (quant a velocitat, càrregues de treball, rendiment, força, etc.). El
projecte de preparació física, que ha de tenir com a màxim 10 pàgines, cal que sigui atractiu visualment i
demostri les habilitats informàtiques de la persona sol·licitant. El format de l'arxiu pot ser PDF, amb un pes
màxim de 50 MB.
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