
 

MID TALENT 2020 
“EMPRÈN A TRAVÉS DEL DESIGN THINKING”  

BASES DE PARTICIPACIÓ 

Què és MID TALENT?  
Des del 2016 MID TALENT s’implementa com a un programa de formació en emprenedoria 
i adquisició de competències professionals, amb una metodologia basada en l’experiència 
i casos reals, a través de les eines pròpies del disseny i del sector creatiu.  

Des dels seus inicis ha estat obert a tots els perfils emprenedors, sense discriminació de 
sector. El MID TALENT 2020 és un programa per a tothom1 que vulgui viure dues setmanes 
de formació intensiva, convivència i treball en equip.  

El plantejament didàctic es basa en una formació grupal de 35 hores acompanyada de 
sessions d’orientació professional i treball de competències de 7 hores durant els dies 
en què s’implementin les sessions de formació grupal. Aquesta formació s’impartirà sota 
una metodologia teòrica-pràctica a través del plantejament d’un repte que els 
participants hauran de resoldre en equips multidisciplinaris.  

A més a més, aquelles/ells participants que hagin finalitzat el programa formatiu i només 
aquells que hagin estat seleccionats, rebran assessorament per orientar-los 
professionalment i assessorar-los en la definició del seu projecte empresarial guanyador. 

Un programa de formació, impartit per professionals experts en l’àmbit del disseny, la 
innovació i l’emprenedoria, basat en l’experiència, la col·laboració, el treball en equip, la 
motivació i la multidisciplinarietat, que et permetrà conèixer i adquirir formació en habilitats 
emprenedores pròpies dels professionals del disseny. 
Quan i on es farà? 
Amb un màxim de 20 participants per grup, es duran a terme dos grups entre els mesos 
de novembre i desembre, amb les dates previstes tal com segueix:  

El primer grup es durà a terme en les dates següents: 

o Competències de base: 19, 20 i 21 de novembre de 2020 (dijous i divendres tot 
el dia de 9:00 a 17:00, i dissabte 2 hores pel matí de 10:00 a 11:00). 

o Formació pràctica:  setmana del 23 al 27 de novembre 2020 (durada de formació 
intensiva, tots els dies jornada complerta de 9:00 a 17:00).  

o Assessorament als projectes i participants guanyadores/dors: dies 30 de 
novembre i 1 de desembre de 2020 (durada total de 10 hores entre els dos dies).   

 
1 Programa destinat preferentment a persones desocupades, prioritzant els següents col·lectius: 
joves menors de 30 anys, persones amb discapacitats, persones majors de 45 anys, i persones 
amb risc d’exclusió social. 



 

El segon grup es durà a terme en les dates següents: 

o Competències de base: 10, 11 i 12 de desembre de 2020 (dijous i divendres tot 
el dia de 9:00 a 17:00, i dissabte 2 hores pel matí de 10:00 a 11:00). 

o Formació pràctica:  setmana del 14 al 18 de desembre de 2020 (durada de 
formació intensiva, tots els dies jornada complerta de 9:00 a 17:00).  

o Assessorament als projectes i participants guanyadors: dies 21 i 22 de 
desembre de 2020 (durada total de 10 hores entre els dos dies).  

Tot el programa es desenvoluparà a la ciutat de Barcelona, en format presencial si les 
circumstàncies ho permeten2 i en format on-line en el cas que la situació derivada de la 
crisi sanitària no permeti les reunions i trobades presencials. 

A efectes de garantir l’aprofitament del programa i assolir els coneixements necessaris, 
serà requisit imprescindible l’assistència a totes les sessions en cadascuna de les 
parts (competències de base, formació pràctica, i en assessorament en cas de ser part 
dels projectes guanyadors). 

Les llengües vehiculars de tot el programa seran el català i el castellà.  
A qui s’adreça?  
En el marc del programa EMPRÈN A TRAVÉS DEL DESIGN THINKING del Barcelona 
Centre de Disseny, es desenvoluparan les accions formatives descrites en el present 
document destinades preferentment a persones desocupades que formin part d’algun 
dels següents col·lectius:   
 

- Joves menors de 30 anys desocupats/des 
- Persones amb discapacitat desocupades 
- Persones majors de 45 anys desocupades 
- Persones amb risc d’exclusió social desocupades 

 
El programa s’adreça a tots els col·lectius mencionats que es trobin en situació de 
desocupats/des, residents a Catalunya, amb motivació i compromís per aprendre 
metodologies pròpies relacionades amb l’emprenedoria, la innovació i el design thinking, 
que no hagin participat en cap edició anterior del programa EMPRÈN de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. 
 
Per a més informació, no dubtis a contactar amb nosaltres a través del correu 
midtalent@bcd.es. 
 

 

  

 
2 La ubicació de l’espai a on es desenvoluparan les sessions presencials es concretarà als 
participants durant el mateix  procés de selecció. 



 

Una oportunitat única: 
El programa MID TALENT representa 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 en el centre, per desenvolupar idees competitives i disruptives en 
el mercat. 

 
✔ Per ampliar els coneixements en emprenedoria creativa, per a què puguis 

impulsar la teva carrera per compte propi o bé per compte aliè.  
 

✔ Per ampliar la xarxa de contactes i relacions. 
 

Com participar? 
Els interessats hauran de complimentar el formulari d’inscripció a través del següent enllaç 
MID TALENT. 

Participació gratuïta. Activitats co-finançades pel Fons Social Europeu (FSE).  

El període d’inscripció al Programa romandrà obert segons disponibilitat per participar al 
Grup 1 o al Grup 2: 

● Grup 1 (del 19 de novembre a l’1 de desembre) fins el dimarts 17/11/2020.  
● Grup 2 (del 10 al 22 de desembre) fins el dimarts 8/12/2020. 

Per participar al programa és condició necessària haver omplert el formulari d’inscripció a 
dalt referenciat. 

Criteris de selecció dels/les participants  
L’organització seleccionarà les candidatures rebudes i ho comunicarà directament als 
seleccionats. 

Els criteris de selecció dels participants són: 

1. Estar preferentment en situació de desocupat/da a l'inici de cadascuna de les 
tres fases del projecte, i formar part d’un dels següents col·lectius, caldrà aportar 
el document justificatiu indicat en els casos que correspongui:  
 

● Joves menors de 30 anys desocupats/des: caldrà que adjuntin document 
que acrediti que es troben en situació de desocupats/des. 

● Persones amb discapacitat: caldrà que adjuntin document que acreditin 
qualsevol grau de discapacitat. 

● Persones majors de 45 anys desocupades: caldrà que adjuntin document 
que acrediti que es troben en situació de desocupats/des. 

● Persones amb risc d’exclusió social desocupades: caldrà que adjuntin 
document que acrediti que es troben en situació de desocupats/des 

 
 



 

2. No haver participat en cap edició anterior del programa EMPRÈN de la Cambra 
de Comerç de Barcelona. 
 

3. Nivell de motivació i compromís segons expressat en les diferents seccions del 
formulari d’inscripció. 

 

* Nota: En tot el procés de selecció es tindrà en compte el principi d’igualtat entre homes 
i dones i la integració de la perspectiva de gènere i, d’altra banda, es prendran les mesures 
oportunes per evitar qualsevol discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.   

 

No t’ho pensis més i inscriu-t’hi!  

 

Organitza:                       En el marc de:  

            

 

 

       
  

Cofinançat per:       

 

 

 

Amb la col·laboració de:  

                                                      


