Beca Carnet Jove d’Arqueologia 2018
L’objecte de la beca Carnet Jove d’Arqueologia és fomentar i promoure l’accés de les persones joves al
món professional de l’arqueologia i la difusió del patrimoni arqueològic.
Persones beneficiàries
El Programa de Beques Carnet Jove s’adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin
entre 18 i 30 anys durant l’any de la convocatòria.
L’Institut Balear de la Joventut facilitarà el Carnet Jove als joves que no en siguin titulars i realitzin
correctament el procediment de sol·licitud.
Llocs de presentació de sol·licituds i documentació
Per optar a qualsevol de les beques, cal presentar un formulari de sol·licitud adreçat a l’Institut Balear de
la Joventut amb la documentació que detallen les bases comunes i la documentació específica de cada
beca.
El formulari d’inscripció, la documentació i els projectes especificats als annexos de cada beca estan a
disposició de les persones interessades a la pàgina web del Carnet Jove de les Illes Balears
(http://carnetjove.caib.es) i a l’Àrea de Carnet Jove al carrer de l’Uruguai, s/n, (Palma Arena) 07010
Palma. Aquesta documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica bequescarnetjove@gmail.com o
també es pot presentar presencialment a la seu de l’Àrea de Carnet Jove o a qualsevol dels llocs que
estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i ha d’estar adreçada a l’Àrea de Carnet Jove de l’Institut Balear de la
Joventut.
Per sol·licitar la beca, la persona interessada ha de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud,
la documentació següent:
a) Un projecte d’activitat didàctica relacionat amb l’arqueologia de les Illes Balears. El disseny de
l’activitat ha de tenir en compte que l'activitat s'adreça a alumnat de 5è i 6è de primària. El contingut de
l’activitat ha d'estar relacionat amb un dels períodes d’ocupació o troballes del jaciment arqueològic de
Son Fornés i la inclusió d’un apartat pràctic o experiència on sigui necessari aplicar els coneixements
adquirits.
Aquesta proposta ha d’incloure el nom del projecte, objectius, continguts, temporització de l’activitat,
nombre de participants, personal, material necessari i pressupost. Ha de tenir una extensió màxima de
1000 paraules i ha d’incloure els elements gràfics adients per a la seva comprensió i execució.
b) Una carta de motivacions que indiqui les inquietuds que duen la jove o el jove a participar en la
convocatòria. El document per redactar aquesta carta es pot descarregar, juntament amb la sol·licitud
d’inscripció, en l’enllaç http://carnetjove.caib.es.

c) Un document personal amb les dades acadèmiques i professionals de la persona sol·licitant de la beca
que en qualifiquin l’aptitud professional.
Termini de presentació de les sol·licituds
El termini d’inscripció i de presentació de la documentació especificada comença l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 29 de juny de 2018.
Resolució
El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva i s’ha de resoldre i
notificar, com a màxim, en el termini de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini per a
la presentació de sol·licituds. La resolució s’ha de fer pública al web http://carnetjove.caib.es.
Avaluació i criteris de valoració
Les sol·licituds les examina una comissió d’avaluació d’acord amb el punt 10 de l’annex 1. La comissió
està integrada com a mínim per cinc membres entre els quals hi ha d’haver representants de l’Institut
Balear de la Joventut, professionals de prestigi reconegut en el camp de l’arqueologia i la museologia i
membres del Museu Arqueològic de Son Fornés.
Les propostes s’avaluen d’acord amb els criteris de qualitat del projecte, originalitat, innovació,
adequació al perfil de l’alumnat al qual s’adreça i viabilitat pel que fa a recursos econòmics, materials i
de personal.
La comissió avaluadora, ateses les sol·licituds presentades, ha de seleccionar -a partir dels criteris
esmentats- un màxim de 5 propostes, que passaran a la final.
El final del procediment consisteix en la presentació d’un dossier complet del projecte que inclogui, si escau, material de suport per al professorat, i que serà avaluat en una entrevista personal.
Característiques de la beca
La beca consisteix en una estada formativa en pràctiques al Museu de Son Fornés que ha de permetre
que la persona beneficiària de la beca es pugui formar en els coneixements pràctics que facilitin el seu
accés futur al món professional.
La persona beneficiària de la beca ha de col·laborar amb el Museu de Son Fornés en el desenvolupament
d’un projecte o projectes d’Arqueologia com a membre d’un equip de treball. L’estada té una durada de
880 hores i s’inicia als mesos de setembre o octubre de 2018.

La dotació de la beca és de 5.000 euros (inclosos els imposts corresponents). El pagament de la beca per
part de l’IB-Jove al beneficiari s’efectuarà en el moment de l’acceptació de la beca, que s’ordena el
pagament del 25%. El 75% restant de la beca es fa efectiu d’acord amb la presentació dels informes de
seguiment segons s’estableix a les bases.
Bases completes i sol·licitud de participació a: http://carnetjove.caib.es

