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Sant Joan de Déu i CaixaBank CONVOQUEN
LAS BEQUES I EL PREMI NACIONAL #JOHOCANVIOTOT

SOBRE SALUT MENTAL I JOVES
Curs 2021-22

Sant Joan de Déu Solidaritat (Unitat Territorial I) i CaixaBank presenten #PoderosaMent, un 
programa sobre joves i salut mental, en el marc del qual es realitza la convocatòria de les 
Beques i el Premi Nacional #JoHoCanvioTot.

Les Beques consisteixen en un programa formatiu adreçat a centres educatius i tenen com 
a objectiu apropar la salut mental a l’alumnat perquè, mitjançant un procés participatiu, creï 
el seu propi material audiovisual de sensibilització al voltant de la temàtica.

Els vídeos resultants participaran al Premi Nacional #JoHoCanvioTot. Un premi que vol fer 
arribar la veu dels i les joves a la societat i promoure projectes que millorin el benestar 
emocional.

PER QUÈ UNES BEQUES I UN PREMI SOBRE SALUT MENTAL PER A JOVES?

Els i les adolescents amb problemes de salut mental són particularment vulnerables  
a l’exclusió social, la discriminació i l’estigmatització, cosa que dificulta identificar la 
malaltia i la disposició a buscar ajuda. Per això, calen accions dirigides a modificar creences 
i transformar la mirada que tenim com a societat sobre els trastorns i malalties mentals.

Les Beques i el Premi #YoCambioTodo pretenen oferir a les persones joves aquest espai de 
reflexió al voltant de la salut mental i les eines necessàries per crear productes audiovisuals 
que contribueixin a trencar l’estigma per canviar-ho tot.
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QUÈ OFEREIXEN  
LES BEQUES ALS 
CENTRES EDUCATIUS?

S´atorgaran 16 beques a 
diferents centres educatius 
d´Espanya, consistents 
en un programa forma-
tiu d´acompanyament en 
la creació d´un producte 
audiovisual, a partir de sis 
sessions de dues hores per 
part de Sant Joan de Déu  
i una productora social.  
El programa proporcionarà 
a l’alumnat les eines de 
reflexió sobre salut mental 
i les tècniques d’expressió 
artística audiovisual ne-
cessàries per a la creació 
d’un vídeo de sensibilitza-
ció que ajudi a combatre 
visions estereotipades  
i estigmatitzades sobre  
la salut mental.

Tots els centres educatius 
becats participaran 
al Premi Nacional 
#JoHoCanvioTot. El Premi 
s’atorgarà en un acte de 
lliurament que se celebrarà 
a Barcelona la setmana 
del 23 de maig del 2022, 
i al qual es convidarà 
una representació de 
cada centre educatiu 
participant a les beques. 
Les despeses del viatge 
(desplaçament, allotjament 
i dietes) són a càrrec de 
l’organització del Premi.

Curs 2021-22 

LES BEQUES 
#PoderosaMent

QUÈ SUPOSA LA PARTICIPACIÓ A LES BEQUES 
#JOHOCANVIOTOT?

La participació a les beques #JoHoCanvioTot requereix 
que els centres educatius s’impliquin en el projecte 
mitjançant:

CREACIÓ del vídeo

Com a part del procés creatiu i de reflexió, l’alumnat haurà 
de produir un clip audiovisual de màxim 5 minuts. La tas-
ca dels i les joves participants consistirà en l’elecció de la 
temàtica a tractar, el gènere i el format, la creació del guió  
i l’enregistrament de les imatges per a la seva producció.

La productora que acompanyarà el centre educatiu facili-
tarà el material tècnic necessari (càmeres, micròfons…) per 
a l’enregistrament de les imatges i serà la responsable de 
l’edició final del vídeo.

DIFUSIÓ del vídeo 

Els 16 vídeos creats per l’alumnat es podran visualitzar 
a la pàgina a la pàgina web del projecte al mes de maig. 
L’alumnat i el centre educatiu es comprometen a implicar-
se en la difusió dels vídeos entre la comunitat educativa 
i el seu entorn mitjançant una campanya activa a xarxes 
socials.

En relació amb la participació al PREMI NACIONAL:

Una vegada finalitzades les sessions d’acompanyament, 
al mes d’abril, se sol·licitarà: 
• Definició d’un projecte de promoció de la salut mental 

al centre. Els centres educatius hauran de definir un 
projecte o activitat que contribueixi a millorar la salut 
mental i el benestar emocional de l’alumnat, que es 
durà a terme en cas d’obtenir el Premi.

• Elecció d’una entitat o associació. El centre educatiu, 
amb la implicació de l’alumnat, haurà de triar una 
entitat o associació de l’àmbit de la salut mental del 
seu entorn a la que anirà destinat el 50% de l’import 
del Premi Nacional #JoHoCanvioTot en cas de resultar 
guanyadors.

• Participació en l’acte de lliurament de premis.  
Els centres educatius es comprometen a assistir  
a l’esdeveniment mitjançant una representació de 5 
alumnes acompanyats per un o dos docents del centre. 

https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/johocanviotot/beques-johocanviotot/


3

QUI POT 
PARTICIPAR-HI?

Poden participar 
a les beques 
#JoHoCanvioTot 
centres educatius 
de:

2n cicle d’educació 
secundària 
obligatòria (ESO) 

Batxillerat

Cicles formatius de 
grau mig i / o grau 
superior

Programes de 
formació i inserció 
(PFI). 

Els grups 
participants seran 
d’un màxim de 35 
alumnes i un centre 
educatiu podrà 
presentar més 
d’una sol·licitud 
per diferents grups, 
però cada centre 
educatiu només 
podrà rebre una 
beca per edició.

ON ES 
REALITZARAN 
LES SESSIONS 
FORMATIVES?

Les sessions 
es realitzaran 
principalment a les 
instal·lacions del 
centre educatiu 
i en horari lectiu. 
Algunes sessions, 
especialment les 
corresponents 
a la gravació de 
clips audiovisuals, 
podrien realitzar-se 
en altres espais, 
en funció de 
les necessitats 
creatives definides 
pel grup participant.

COM PARTICIPAR-HI?

Els centres que desitgin participar, hauran 
de fer la inscripció a través del formulari, 
en el que hauran d’adjuntar la següent 
informació: 

Carta motivacional. El tutor o tutora haurà 
de redactar una carta de màxim un foli on 
es descriguin les principals motivacions per 
participar al programa.

Projecte de centre en relació amb la salut 
mental. Es valorarà la voluntat del centre 
educatiu de treballar la promoció de la sa-
lut mental més enllà d’aquest projecte. Per 
això, s’haurà d’adjuntar una explicació breu 
de com es prioritza i com es mira de pro-
moure una salut mental positiva entre tota 
la comunitat educativa (professorat, alum-
nat, famílies, entorn, etc.). Màxim un foli.  

Vídeo motivacional de l’alumnat (opcional). 
Vídeo de presentació protagonitzat per 
l’alumnat que expressi les motivacions 
dels i les joves per participar al programa. 
El vídeo haurà d’estar penjat en alguna 
plataforma i s’haurà d’adjuntar l’enllaç. 
Tindrà una durada màxima de 30 segons  
i se’n valorarà el contingut i l’originalitat.

Curs 2021-22 #PoderosaMent

https://crm.solidaridadsjd.net/ca/inscripcio-beques-johocanviotot
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CRITERIS DE 
VALORACIÓ

Un jurat format per 
expertes en la temàtica 
i representants de les 
entitats organitzadores 
determinaran els centres 
educatius destinataris de 
las beques. S’haurà de 
tenir en compte per a la 
valoració de les sol·licituds 
els següents criteris  
i puntuacions:

Carta motivacional  
del tutor o del centre  
(Màxim 5 punts)

Projecte de centre en re-
lació amb la salut mental. 
(Màxim 4 punts)

Vídeo motivacional.  
(Màxim 3 punts)

En cas d’empat a les pun-
tuacions es determinarà 
quins centres són els be-
neficiaris de les beques 
d’acord amb criteris de di-
versitat territorial, diversitat 
de contextos socioculturals, 
tipologia d’estudis, etc.

CALENDARI  

FASE 1: 
PRESENTACIÓ I SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS 

Del 16 de desembre de 2021 al 20 de gener de 2022
Termini de presentació de las sol·licituds per part dels 
centres educatius.

Del 24 al 29 de gener de 2022
Publicació dels centres escollits per la participació  
a les beques. Durant aquest període, els organitzadors  
del programa se posaran en contacte amb les centres  
para formalitzar les dates escollides per la realització  
del programa d’acompanyament.

FASE 2: 
EXECUCIÓ DE LES BEQUES

De l’1 de febrer al 8 d’abril de 2022
Execució de las beques. En aquest període tindrà lloc  
el programa d’acompanyament i la creació dels vídeos per 
part dels 16 centres educatius. La calendarització de la 
formació es realitzarà previ acord entre el centre educatiu  
i les productores socials que realitzaran les sessions.

FASE 3: 
DIFUSIÓ DELS VÍDEOS i PARTICIPACIÓ EN EL PREMI

Del 8 al 25 d’abril de 2022
Termini per definir com s’invertirà l’import del premi en 
cas que el centre educatiu resulti premiat. En aquest cas, 
s’haurà de definir el projecte o activitat per a la promoció 
del benestar emocional de l’alumnat en el centre i l’entitat 
de salut mental escollida.

De l’1 al 23 de maig de 2022
Creació i execució per part del centre educatiu d’una 
campanya de difusió dels vídeos creats.

Setmana del 23 de maig (dia a concretar)
Acte de lliurament del Premis a Barcelona.

Curs 2021-22 #PoderosaMent
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Dades de contacte:  

poderosament@sjd.es

93 253 21 36

Web del projecte

Tots els centres educatius becats participaran  
al Premi Nacional #JoHoCanvioTot, així com a l’acte  
de lliurament que se celebrarà a Barcelona la setmana  
del 23 de maig de 2022.

Un Jurat, compost per membres de l’Obra Social  
Sant Joan de Déu, CaixaBank, associacions de l’àmbit  
de la salut mental i referents de l’àmbit educatiu atorgarà 
un total de 5 premis de 3.000€ cadascun, en base als 
criteris següents:

La implicació en el procés d’acompanyament per part  
del centre educatiu i l’alumnat

La creativitat i originalitat del vídeo

La qualitat dels continguts transmesos al vídeo

L’adequació a la temàtica

El projecte presentat per millorar el benestar emocional  
de l’alumnat

La campanya de difusió per xarxes socials

L’import dels premis es repartirà al 50% entre:

• El centre educatiu al qual pertanyi l’equip premiat,  
per a la inversió en activitats de prevenció i promoció 
de salut mental de l’alumnat al propi centre. 

• Una entitat social que treballi per a la millora de la salut 
mental, a elecció dels joves participants a les beques.

PREMI BEQUES 
I PREMI NACIONAL 
#JOHOCANVIOTOT
SOBRE SALUT MENTAL 
I JOVES
Curs 2021-22

#PoderosaMent

https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/johocanviotot/beques-johocanviotot/

