
LABORATORI DE NARRATIVES DIGITALS
LABORATORI DE CREACIÓ DE CONTINGUTS DIGITALS PER A PÚBLIC INFANTIL I JUVENIL

un projecte de:

Formació

Orientació

Pràctiques



QUÈ ÉS?

El FOP (Formació, Orientació i Pràctiques) és el nou programa de TAN-
TÀGORA per a la inserció laboral de joves titulats superiors que vulguin 
desenvolupar la seva carrera professional en el sector de la creació di-
gital.

El programa s’emmarca dins del LABdig, Laboratori Digital de Tantàgo-
ra, un espai col·laboratiu d’I+D que reuneix empreses del sector cultural 
(principalment, editorials), joves professionals i centres de formació i re-
cerca tecnològica, amb l’objectiu de dissenyar i desenvolupar propostes 
que donin resposta als reptes de l’edició i la creació de continguts digi-
tals, amb especial atenció a l’àmbit literari per a públic infantil i juvenil.

Vine i obre’t les portes al mercat digital!

El FOP  és un  programa  gratuït  de  formació, orientació   i   inserció 
laboral,  per  a menors de 25 anys, benefi ciaris de Garantia Juvenil.

QUÈ OFERIM?



PROGRAMA

El programa s’estructura en dues fases: 
FASE 1:
 › Formació presencial: sessions formatives i d’especialització en l’entorn 
digital, en matèries relacionades amb la creació i difusió de continguts per 
a empreses editorials i del sector cultural. Les sessions s’impartiran en 
horari de matí i tarda.

 › Orientació laboral personalitzada: assessorament i su-
port a l’orientació laboral, basat en entrevistes personalitzades 
d’acord amb els interessos i projectes professionals de cada jove.

 › Matching amb empreses del sector: participació en un mínim de 2 
jornades en què els participants, organitzats per grups de treball, posen 
en pràctica i mostren els coneixements i la creativitat a l’hora de resoldre 
reptes de l’entorn digital. Els reptes a resoldre seran plantejats per empre-
ses col·laboradores del LABdig i estaran basats en casos reals del sector 
cultural i/o tecnològic.

FASE 2:
› Pràctiques remunerades no laborals de 700€ bruts mensuals (6 
mesos): el programa ofereix la possibilitat de signar un conveni de pràc-
tiques remunerades per treballar en projectes d’I+D en alguna de les em-
preses que col·laboren amb el LABdig, al costat dels seus professionals i 
integrats enl’equip de disseny o desenvolupament d’algun dels seus pro-
jectes digitals.



Fase 1: Formació, orientació i matchings
 • d’abril i maig de 2017

Fase 2: Pràctiques en empreses
 • De juny a novembre de 2017

CALENDARI

QUÈ BUSQUEM?
Informàtics, programadors, dissenyadors gràfi cs, il·lustradors, tècnics 
audiovisuals, escriptors, guionistes, editors, pedagogs, periodistes, crea-
tius, enginyers, animadors gràfi cs o graduats de qualsevol altre discipli-
na relacionada amb el món cultural i/o tecnològic.

REQUISITS
 • Tenir entre 18 i 25 anys.
 • Haver fi nalitzat estudis superiors / FP o Universitaris.
 • Estar inscrit al programa de Garantia Juvenil.
 • Estar inscrit al SOC (Servei d’Ocupació de la Generalitat de  
 Catalunya).
 • Tenir nacionalitat espanyola o permís de residència amb dret a  
 treballar.



INSCRIPCIONS

Per inscriure’s al FOP caldrà:

1. Omplir el següent formulari d’inscripció. 
També el trobareu disponible al web (www.tantagora.net/labdig). 

2. Aportació de tota la documentació necessària 
 › Certifi cat de Garantia Juvenil
 › Certifi cat d’alta al SOC
 › Títol universitari o de fp superior

Serà necessari inscriure’s i presentar tota la documentació abans del 31 
de març de 2017. 



MÉS INFORMACIÓ
TANTÀGORA - LABdig
Berta Roig
convocatoria@tantagora.net
Tel. 93 213 59 91 / 609 385 640



Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i innovació de les 
formes de promoure la literatura escrita i oral, popular i d’autor, a través 
del treball amb altres disciplines artístiques; música, arts plàstiques, teatre, 
dansa, etc. Tantàgora fa 25 anys que treballa, tant a Catalunya com a ni-
vell internacional. 

Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals i d’edició  i és promotora 
del FLIC Festival, el programa Escola Literària i el LABdig, entre d’altres 
projectes.

L’any 2010, Roser Ros presidenta de Tantàgora, va ser guardonada amb 
el Premi Nacional de Cultura per la seva trajectòria i per l’edició del llibre 
Quins uns, els gegants!, editat per Tantàgora.

Tantàgora és membre del Consell Promotor de la Candidatura de Bar-
celona Ciutat de la Literatura i forma part de “Transbook, literature on 
the move”, un projecte europeu del Programa Creative Europe.

Associació sense ànim de lucre
Entitat promotora del LABdig

ORGANITZA:

COL·LABORA:



www.tantagora.net/labdig


