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Introducció
La presentació de sol·licituds a la convocatòria Art for Change, de la Fundació ”la Caixa”, s’ha de fer a través
del nou Portal de Convocatòries, convocatories.fundaciolacaixa.org
Aquest manual d’usabilitat té com a finalitat facilitar la comprensió del nou portal i les seves possibilitats, i
acompanyar en els processos per presentar una sol·licitud.
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar al Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa”, a
través de l’adreça de correu artforchange@contact.fundaciolacaixa.org
Per presentar una sol·licitud a la convocatòria Art for Change de la Fundació ”la Caixa”, és imprescindible
acreditar un usuari com a artista o bé com a gestor/a d’un equipament, institució o entitat cultural.

Com es fa el registre de l’usuari
• Accediu-hi a través de l’enllaç convocatories.fundaciolacaixa.org
• Seleccioneu l’idioma clicant la icona

, que es troba a l’angle superior dret.

• Si no teniu les claus d’accés a l’aplicació, premeu el botó de «Registre»:

Art for Change — Manual d’usabilitat 2022

3

Registre com a artista
• Apareixerà la pantalla «Opció de registre». Per registrar-vos com a artista, heu de clicar
l’opció «Artista o Col·lectiu d’artistes»:

• Accepteu la política de privacitat:
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• A continuació, apareixeran els camps que heu d’omplir com a gestor/a de la sol·licitud,
entre els quals són obligatoris els precedits per un asterisc (*).

• Per acabar aquest formulari, podeu acceptar rebre informació sobre activitats de la Fundació ”la Caixa” i, a continuació, prémer el botó «Enviar».

• Un cop premeu el botó «Enviar», apareixerà el missatge següent:

• En finalitzar el registre, rebreu un correu electrònic que us informarà que el vostre registre s’ha completat. Reviseu el correu electrònic i premeu l’enllaç d’activació per definir la
vostra contrasenya.

Art for Change — Manual d’usabilitat 2022

5

• En introduir la contrasenya, el sistema us redirigirà a una nova pantalla perquè pugeu el
vostre document d’acreditació (plantilla disponible a la plataforma). També rebreu un correu electrònic que us informarà del canvi de la vostra contrasenya.
• Quan entreu a l’aplicatiu, us apareixerà aquest menú i podreu escollir la convocatòria a la
qual us voleu presentar, en aquest cas ArtForChange 2022.

• Una vegada dins de la convocatòria, us apareixer un missatge. Haureu d’entrar a l’enllaç,
per a completar la informació en el vostre perfil d’usuari.
Si no heu completat alguna de les dades bàsiques, apareixerà un missatge d’alerta sobre les
dades que manquen. Si us situeu a sobre del missatge d’error i cliqueu, anireu directament al
camp que us cal modificar.
• Quan hagueu actualitzat el perfil, premeu el botó «Inici» per tal de tornar a la convocatòria.
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Registre com a gestor/a d’un equipament, institució o entitat cultural
Tingueu en compte que, un cop completat el registre de les dades de l’usuari gestor, haureu d’esperar
que les dades siguin validades, i durant aquest període de temps no podreu iniciar el procés de registre
de l’entitat ni omplir el formulari sobre el projecte que voleu presentar. Aquest procés pot durar fins a tres
dies laborables.
• Apareixerà la pantalla «Opció de registre». Per registrar-vos com a gestor/a d’un equipament, institució o entitat cultural, heu de clicar l’opció «Gestor/a d’una entitat»:

• A la pantalla de «Qüestionari del gestor de l’entitat», heu de triar la primera opció: «Projectes relacionats amb la inclusió social, la lluita contra la pobresa infantil, l’atenció a la
discapacitat, la dependència i l’envelliment, la interculturalitat, l’art per a la millora social o
la formació».
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• Accepteu la política de privacitat:

• A continuació, se us sol·licitarà informació sobre l’entitat que representeu.
• Podeu introduir el nom o el NIF de l’entitat, i l’aplicació mostrarà les coincidències. Si la
vostra entitat és a la llista, premeu-hi a sobre del nom i us apareixerà a la casella.

• Si l’entitat que representeu no està registrada, heu de prémer l’enllaç que apareix en el
text: «Si no pot trobar la seva entitat, si us plau faci click aquí per poder registrar-la». A la
mateixa pantalla us demanaran les dades per registrar-la. Els quatre camps són obligatoris
(*).
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• Heu d’indicar si us esteu registrant com a gestor/a d’una delegació territorial, o no.

• A continuació, apareixeran els camps que heu d’omplir com a gestor/a de la sol·licitud,
entre els quals són obligatoris els precedits per un asterisc (*).
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• Per acabar aquest formulari, podeu acceptar rebre informació sobre activitats de la Fundació ”la Caixa” i, a continuació, prémer el botó «Enviar».

• Un cop premeu el botó «Enviar», apareixerà el missatge següent:

• En finalitzar el registre, rebreu un correu electrònic que us informarà que el vostre registre
com a «Gestor/a de l’entitat» s’ha completat. Reviseu el correu electrònic i premeu l’enllaç
d’activació per definir la vostra contrasenya.

• En introduir la contrasenya, el sistema us redirigirà a una nova pantalla perquè pugeu el
vostre document d’acreditació (plantilla disponible a la plataforma). També rebreu un correu electrònic que us informarà del canvi de la vostra contrasenya.

• A la secció «Documents», heu de carregar el document d’acreditació i la vostra identificació personal. Descarregueu el document a través de l’enllaç, ompliu-lo amb la informació
requerida i carregueu-lo (recordeu que aquest document ha d’estar signat per un representant legal de l’entitat). També podeu carregar una imatge, que s’ubicarà al vostre perfil.
Art for Change — Manual d’usabilitat 2022
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• Després de clicar l’opció «Desar», heu d’anar al menú principal.

• Aquí, apareixerà el missatge següent:

• Quan accediu amb el vostre usuari apareixerà aquesta pantalla.

• Prement l’enllaç, accedireu a les diferents pestanyes que us permetran completar la informació sobre l’acreditació de l’entitat: «Informació general», «Informació de contacte»,
«Informació addicional», «Documentació» i «Òrgan de govern».
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*

Heu d’omplir les dades amb i pujar la documentació requerida.
Prement el botó «Desar», es desarà la informació i podreu continuar en qualsevol altre
moment. Quan hàgiu acabat, heu de prémer el botó «Sol·licitar acreditació».
• Completeu la informació requerida a cada camp i annexeu-hi els documents sol·licitats:
- Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat
- Inscripció de l’entitat en el registre corresponent
- Escriptura o acta de constitució inscrita en el registre corresponent
- Estatuts de l’entitat vigents i inscrits en el registre corresponent
• A la pestanya «Òrgan de govern», premeu el botó «Editar taula», i a continuació utilitzeu
el botó + per afegir els membres que el formen i introduir les seves dades. En el camp
«Tipus», podeu indicar si algun dels membres representa una entitat. Quan hàgiu acabat
d’introduir els membres de l’òrgan de govern, premeu el botó «Desar» i, a continuació,
«Tancar».
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• Un cop completada la informació de les quatre pestanyes, per iniciar el procés de validació premeu el botó «Sol·licitar acreditació».
• L’usuari gestor acreditat rebrà un correu electrònic que l’informarà de la validació de
l’acreditació de l’entitat o que li sol·licitarà la correcció de la informació o dels documents
annexats.
• IMPORTANT: Podeu iniciar la sol·licitud sense tenir la validació de l’acreditació, però no
es podrà tramitar la sol·licitud si no s’ha validat l’acreditació. Rebreu un correu de
confirmació o de correcció de l’acreditació de l’entitat. En aquest darrer cas, feu la correcció tot seguit i torneu a sol·licitar l’acreditació. El procés complet d’acreditació s’ha de fer
i validar al més aviat possible.

Com es fa la presentació del projecte
Us recomanem que llegiu atentament els criteris d’elegibilitat que consten a les bases de la convocatòria
abans d’iniciar la presentació del projecte.
En el cas que la vostra entitat ja estigui acreditada i no compleixi algun dels requisits d’elegibilitat que consten
a les bases, no podreu iniciar la presentació del projecte.
Després d’introduir el correu electrònic i la contrasenya amb què us hagueu registrat, accedireu a la pantalla amb la informació següent:
- Estat de les sol·licituds registrades:

- Accions que heu de fer en relació amb les sol·licituds actives:
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- Convocatòries obertes a les quals podeu presentar una sol·licitud:

• Per iniciar una sol·licitud, heu d’identificar la convocatòria en la qual voleu participar de
la llista de «Convocatòries obertes», on podreu veure el nom de la convocatòria, la data
d’inici i la data límit per a la tramitació de sol·licituds. Heu de prémer:

• A la pantalla següent es mostraran els detalls de la convocatòria, així com els criteris d’elegibilitat. Per començar la vostra sol·licitud, heu de prémer «Iniciar sol·licitud»

• A continuació, accedireu a la primera de les cinc pestanyes que heu de completar per
poder tramitar la sol·licitud de l’ajuda: «Detalls de sol·licitud».
• El formulari es desplega a través de les pestanyes següents:
-Detalls de la sol·licitud
-Descripció del projecte
-Agents i rols
-Impacte
-Pressupost del projecte
Es recomana seguir l’ordre dels camps al llarg de tot el formulari, completant els camps de
cada pestanya abans de passar a la següent, però es pot navegar entre pestanyes i seccions
a través dels menús superior i dret.
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Per evitar la pèrdua de dades, es recomana l’acció «Desar esborrany» abans de sortir de l’aplicació, i «Validar» durant tot el procés, per garantir que tota la informació obligatòria s’ha completat i que podreu fer la tramitació abans de la data límit per a la presentació de sol·licituds.

DETALLS DE LA SOL·LICITUD
Aquesta pestanya està composta per un seguit de camps automàtics (importats del registre previ) i d’altres
que definiran, segons la vostra selecció, alguns dels camps de la resta del formulari.
• Hi trobareu els documents relacionats Bases de la convocatòria, Guia de suport a la
presentació de sol·licituds i aquest Manual d’usabilitat de l’aplicació de convocatòries.

• En aquesta primera pestanya, també heu d’indicar si participen altres artistes en la vostra
sol·licitud. En cas afirmatiu, a la pantalla posterior, al menú d’«Invitacions» (a l’esquerra de
la pantalla), heu de convidar els artistes (veure apartat «Invitació d’artistes a la sol·licitud»
d’aquest manual)
• En finalitzar la pantalla de «Dades generals» i prémer el botó «Continuar», les dades quedaran registrades.
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• Un cop hagueu avançat a la resta de les pestanyes, si voleu modificar algun camp de la
pestanya «Detalls de la sol·licitud», heu de prémer el botó «Modificar la informació de la
sol·licitud».

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
En aquest moment, se us demanarà que confirmeu si la documentació de la vostra acreditació d’entitat
està actualitzada. Encara que ja estigueu acreditat, si heu canviat algun aspecte rellevant de la vostra entitat, haureu d’afegir la documentació corresponent. Per fer-ho, heu d’accedir al perfil de la vostra entitat
(vegeu l’apartat «Renovació de la documentació»).

Un cop completada la informació que us demanen a les cinc pestanyes del formulari, podreu tramitar la
sol·licitud.
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Invitació d’artistes a la sol·licitud
Els artistes que formen part del vostre projecte han de ser convidats a participar-hi a través del menú d’«Invitacions» (a la part esquerra de la pantalla).

Heu de prémer el botó

, introduir les dades de la persona que voleu convidar i clicar «Invitar».

En el camp «Funció», heu d’indicar si és un «Artista principal» o bé un «Artista participant».
Entenem per artista principal el qui lidera el projecte, i per artistes participants, els altres artistes implicats, si n’hi ha.
En el cas que la sol·licitud la presenti una entitat, heu de convidar l’artista principal del projecte i també
els altres artistes participants, si n’hi ha.
Si la sol·licitud la presenta un artista, heu de fer servir el menú d’«Invitacions» només en el cas que hi hagi
altres artistes implicats en el projecte.
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La persona convidada rebrà un correu electrònic a través del qual es connectarà a l’aplicació.

Un cop hagueu clicat l’enllaç, heu de seguir dos passos:
1. Acceptar la invitació

Si aquesta persona no està registrada a la plataforma, li demanarà acceptar la protecció de dades i omplir
les seves dades.
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2. Rebrà un missatge assegurant que ha acceptat formar part del projecte.
En el cas que la sol·licitud la presenti una entitat, a la pestanya d’«Agents i rols», en el camp «Informació de
l’artista principal que lidera la proposta», heu de seleccionar el nom de l’artista que prèviament heu d’haver
convidat, i l’artista ha d’haver acceptat la vostra invitació.
Si l’artista no ha acceptat la invitació, no apareixerà l’opció d’escollir el seu nom.

Pel que fa a la resta dels artistes participants en el projecte (no a l’artista principal que lidera el projecte), a
la pestanya «Agents i rols», en el camp «Informació de l’artista participant», heu de seleccionar el nom de
l’artista que prèviament heu d’haver convidat, i l’artista ha d’haver acceptat la vostra invitació.

Eliminació d’artistes de la sol·licitud
Si heu convidat un artista i, més endavant, el voleu eliminar de la sol·licitud, heu de tornar a entrar en el
mòdul d’«Invitacions».
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A la llista d’artistes convidats, premeu
eliminar.

, a la dreta de les dades, per seleccionar l’artista que voleu

Tramitació de la sol·licitud
Un cop completades les dades sol·licitades a cadascuna de les pestanyes:
• Premeu el botó «Desar esborrany» per no perdre la informació.
• Premeu el botó «Validar» per saber quins camps falten per omplir o quins errors cal corregir.
• Per veure la sol·licitud completa, podeu prémer l’opció «Resum de l’aplicació».
• Un cop completat el formulari, és imprescindible prémer l’opció «Tramitar sol·licitud»
perquè la sol·licitud es registri en el sistema. Això s’ha de fer abans de les 17 hores (hora
peninsular) del darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.
• Un cop tramitada la sol·licitud, l’usuari gestor o artista rebrà un correu electrònic de confirmació amb un arxiu en format PDF del projecte presentat.
• A partir d’aquest moment, s’inicia el procés d’avaluació del projecte i, en el termini establert a les bases de la convocatòria, es comunicarà a l’entitat la resolució (per correu
electrònic i a través de l’aplicació).
• Abans de la resolució, només als projectes preseleccionats (també a través de l’aplicació
i per correu electrònic), se’ls demanarà documentació addicional que hauran de pujar a
l’aplicació. Si és el vostre cas, se us enviarà un petit manual per ajudar-vos en aquest procés.
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Renovació de la documentació
Si la vostra entitat ja s’havia acreditat a la nova plataforma de convocatòries per presentar-se a alguna convocatòria de l’Àrea Social i n’ha canviat algun aspecte rellevant, haureu d’afegir la documentació corresponent.
Per fer-ho, heu d’accedir al perfil de la vostra entitat.

A continuació, premeu el botó «Editar».

S’obrirà una altra vegada la pestanya, on heu de prémer «Modificar l’acreditació».

Com que aquesta acció generarà que l’acreditació de l’entitat passi d’«Acreditada» a «Pendent d’acreditació», apareixerà el missatge següent:
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Per poder canviar la documentació, premeu «Sí».
En el camp «Modificacions realitzades», heu d’indicar els documents que heu afegit, per agilitzar l’acreditació.

En acabar, premeu el botó «Desar», i «Sol·licitar acreditació».
Apareixerà el missatge següent:
«Es procedirà a enviar la documentació de la vostra entitat a revisió. Esteu segur/a que voleu continuar?»
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Textos i botons
Edició de textos
Es poden copiar textos de l’aplicació Word en la major part dels camps de text de l’aplicació. No obstant
això, és important comprovar que el format, les lletres i els símbols especials no s’hagin convertit o perdut
en els camps de text després de copiar-los i enganxar-los.
Cada camp de text del formulari conté un compte regressiu de caràcters (amb espais) que delimita el text
màxim que es pot introduir per descriure la informació que se sol·licita.

Botons principals
A continuació, es descriu el significat dels botons i les icones principals que es troben a l’aplicació:
Anar a la pàgina d’inici.
Seleccionar l’idioma: espanyo, català, anglès o portuguès
Política de privacitat: termes i condicions legals aplicables al registre i ús de l’aplicació de convocatòries de la
Fundació ”la Caixa”.
Notificacions, on es reben avisos del sistema.
El meu compte: permet veure el perfil personal i el perfil
de l’entitat, i canviar la contrasenya o tancar la sessió.
Permet amagar instruccions que apareixen en el menú
lateral, a la dreta de la pantalla.
Vista de la llista: permet veure la llista de documents en
format de quadrícula o en format de llista.
Aquest menú permet anar a les diferents seccions de la
pestanya en què us trobeu. Si voleu amagar-lo, premeu
la icona de la llista.

A mesura que es va omplint el formulari, és necessari
desar l’esborrany per no perdre la informació introduïda.
Un cop acabat el procés per omplir tota la informació
necessària, sabrem quins camps han quedat sense omplir i són obligatoris, així com els que presenten alguna
errada de forma. Apareixeran en forma de llista a la part
superior de la pantalla.
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Envia la sol·licitud perquè sigui avaluada.

En una finestra d’informació d’una llista (una activitat,
per exemple) o una taula, l’elimina. En una pestanya de la
sol·licitud, l’elimina sencera.
Permet carregar els documents que se sol·liciten, ja sigui
prement el botó de càrrega o bé arrossegant l’arxiu des de
la ubicació a l’ordinador fins a la caixa de documents. Un
cop carregat, una pestanya blava al costat del document
permet descarregar-lo per veure’n el contingut. També
ofereix la possibilitat d’eliminar-lo.
A la part inferior de la pantalla, aquests botons permeten
passar d’una pestanya a una altra.
Afegeix una entrada per respondre a un camp del formulari. Aquesta acció obre una finestra per introduir la
informació que se sol·licita. Un cop completada, a la línia
inferior de la finestra heu de prémer el botó «Desar esborrany» per registrar la informació. En sortir de la finestra, la informació apareixerà en forma de llista a sota del
camp del formulari.
Dins d’una finestra, permet ampliar-la a pantalla completa o tancar-la. Si es tanca la finestra sense desar la informació, aquesta es perdrà.
En els camps en què la informació es mostra en forma
de llista, obre la finestra corresponent a una de les seves
entrades.
Permet reobrir els camps del formulari i reescriure-hi,
sempre que estigui en estat «Esborrany» (abans de tramitar).
Permet descarregar i imprimir el contingut de la sol·licitud. Una vegada tramitada la sol·licitud, l’aplicació envia
automàticament un correu electrònic al gestor/a de l’entitat adjuntant-hi el projecte en un arxiu en format PDF.
Permet modificar les seleccions que s’han escollit a la
primera pestanya del formulari i que defineixen alguns
dels seus camps.

*
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Els camps i les seccions marcats amb un asterisc indiquen
que és obligatori completar la informació sol·licitada.
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