
 
 
 

 

 
 

 
 
 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 

ESPAIS C 
ESPAIS DE CREACIÓ ARTÍSTICA A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA 
 
 

OFERTA 

Fins a un màxim de 3 centres públics d’educació primària. 

 
 

REQUISITS 
 
Requisits per a tots els centres: 

● Cessió d’un espai/taller del centre a l’artista resident durant un any (del setembre a l’agost) 

que consti de:  

- connexió a internet 

- lavabos i un punt d’aigua pròxim 

- llum natural 

- mobiliari fàcil de moure 

- Parets lliures 

. 

● Participació de l’equip directiu en una sessió de treball inicial al juliol-setembre per tal de: 

- dissenyar una estructura organitzativa que permeti encaixar l’espai C en el projecte de 

centre. 

- planificar la transferència dels aprenentatges a la resta de la comunitat educativa 

- generar un espai de seguiment i avaluació periòdica del programa 

 

● Nomenament de coordinador de l’Espai C a un membre de l’equip docent amb l’objectiu de: 

- formar part de la comissió de l’espai C amb els infants, l’artista i l’equip de mediació.  

- participar de la  formació i el treball en xarxa amb els altres espais C de la ciutat, amb la 

coordinació del programa.   

- ser referent de la interlocució amb tots els agents del programa (artista o col.lectiu, 

equip de mediació i coordinació del programa) i l’equip docent.  

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

● Omplir el formulari de participació a programes. 

● Adjuntar una carta de motivació on s’especifiqui l’encaix del programa amb el projecte 

educatiu de centre (extensió màxima d’un full). 
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CRITERIS DE VALORACIÓ  
 

● La coherència amb el projecte de centre. 

● L’oportunitat que representa per al creixement de la comunitat educativa del centre. 

● La viabilitat funcional de l’espai triat (en alguns casos es visitarà l’espai per poder 
valorar-lo). 

 

COMISSIÓ DE SELECCIÓ 
 
 
La comissió de selecció que valorarà les sol·licituds i determinarà les adjudicacions estarà 
formada per: 
 

a) Una persona designada per la directora de l’Àrea d’innovació, programes i formació del 

Consorci d’Educació de Barcelona. 

b) Una persona designada per la directora del CRAB (Centre de Recursos Artístics de 

Barcelona) 

c) Una persona en representació de la Inspecció educativa de Barcelona. 

d) Tres persones designades per la gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona. 

e) Una persona designada per la UAB. 

 

 


