RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la convocatòria per seleccionar artistes residents als
“Espais C, espais de creació artística a les escoles de primària” , programa impulsat pel
Consorci d’Educació de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona i
la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’objecte d’aquesta convocatòria és seleccionar joves artistes residents per als “Espais C” dels
centres de primària de Barcelona.
El Programa ESPAIS C, ESPAIS DE CREACIÓ ARTÍSTICA A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA, introdueix
l’art de manera continua dins l’escola mitjançant la creació d’un espai-taller coordinat
conjuntament per l’alumnat i un artista resident.
Els centres cedeixen un espai-taller a joves creadors amb la finalitat que durant tot un any
desenvolupin els seus projectes a canvi que obrin les portes unes hores a la setmana a grups
d’infants, perquè de manera lliure, puguin anar a realitzar els seus projectes compartint el taller
amb l’artista.
El projecte es basa fonamentalment en la cooperació entre persones i el mutualisme entre
institucions, esdevenint un projecte educatiu i artístic sostenible. L’artista novell n’obté un taller
i l’escola, un nou espai de creació actiu que comparteixen infants i artista generant sinergies
creatives.
Els centres de primària participants han estat prèviament seleccionats a la Convocatòria
Unificada de Programes del Consorci d’Educació de Barcelona.
Per tot això,
RESOLC,
Publicar la convocatòria per seleccionar artistes residents als “Espais C, espais de creació
artística a les escoles de primària” , programa impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona
amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa
competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de
conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, tal i com disposen els articles 123
i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC
núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.
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Convocatòria per seleccionar artistes residents als “Espais C, espais de creació
artística a les escoles de primària” , programa impulsat pel Consorci d’Educació de
Barcelona amb la col·laboració de l’Institut de Cultura de Barcelona i la Universitat
Autònoma de Barcelona.

1.

Nombre de residències i requisits de participació segons modalitat.

El curs 2020-2021 el programa “Espais C, espais de creació artística a les escoles de primària”
convoca fins a un màxim de 8 residències en les modalitats A (renovació) i B (participació per
primera vegada).
La participació d’ambdues modalitats pot ser individual o de col·lectius de fins un màxim de 3
persones, sempre que quedi justificat el treball conjunt, i que un dels seus integrants assumeixi
la responsabilitat de l’Espai C.
Modalitat A: Renovació dels artistes que han estat residents d’un Espai C el curs 2019-2020 .

-

Tenir entre 20 i 30 anys.
Haver finalitzat els estudis d’art o disseny en els últims 3 anys.
Carta del centre educatiu on l’artista ha estat resident el curs 2019-2020 demanant la
seva continuïtat.
Una bona valoració dels responsables del programa.

Modalitat B: Participació per primera vegada com artista resident.

2.

Tenir entre 20 i 30 anys.
Haver finalitzat els estudis d’art o disseny en els últims 3 anys o bé estar cursant l’últim
curs i necessitar l’espai per realitzar el Treball Final de Grau.

Durada, lloc de la residència i dedicació

Durada: La durada de la cessió del taller comença a l’inici del curs escolar i finalitza el 31 d’agost
de l’any següent.
Lloc: A l’Espai C d’un dels centres de primària seleccionats a la Convocatòria Unificada de
Programes del Consorci d’Educació de Barcelona.

Horari de disponibilitat del taller: Els horaris de treball dels artistes poden ser en qualsevol hora
del dia llevat de les nits ( cada centre marcarà els límits) de qualsevol dia de la setmana inclosos
festius.
Dedicació: L’horari mínim que els artistes ha de desenvolupar de treball compartit amb
l’alumnat és de 6 hores setmanals. La distribució d’aquestes hores ve determinada per
l’organització del centre i la disponibilitat dels artistes i quedarà recollida en un acord signat
entre el centre i els artistes.
3.

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds (o individual o col·lectiva) per participar estaran disponibles a la web del Consorci
d’Educació de Barcelona fins el 10 de juliol de 2020.
S’haurà d’imprimir i presentar per registre degudament complimentades annexant els
documents que s’indiquen per a cada modalitat i tipus de participació:
Modalitat A (renovació):

-

Carta del centre educatiu on l’artista o col·lectiu ha estat resident el curs anterior
demanant la seva continuïtat.

Modalitat B (participació per primera vegada):

-

Documents acreditatius dels estudis d’art al·legats.
Currículum i un recull d’imatges de creacions pròpies.
Carta de motivació on s’exposin els motius per voler participar al programa d’Espais C.

En el cas de participació de col·lectius:
- Un dels sol·licitants ha d’assumir la responsabilitat de l’espai C.
- La carta de motivació ha de ser conjunta.
En la sol·licitud cal indicar les franges disponibles per poder realitzar les 6 hores setmanals de
treball compartit amb l’alumnat.
La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments documentals
que consideri oportuns.
4.

Beneficis per l’artista resident

L’artista o col·lectiu resident en un Espai C disposarà de:

5.

L’ús de l’espai-taller durant tot un any sense cap despesa de lloguer ni de consums.
El material necessari per desenvolupar els seus projectes en l’Espai C amb un import
màxim acordat segons el punt 6 de les bases reguladores.
Una formació de 20h per part dels responsables del programa.

Valoració dels mèrits al·legats

La comissió de selecció tindrà en compte les especialitats artístiques i l’experiència dels
candidats i valorarà els mèrits amb la puntuació següent:
-

6.

Adequació del treball artístic a les necessitats dels projectes d’Espais C dels centres
seleccionats : fins a 3 p
Experiència en l’àmbit de l’educació formal i / o en el lleure: fins a 3 p
Formació complementària en art i /o pedagogia a part de la formació artística requerida
per participar: fins a 2 p
Carta de motivació: fins a 2 p

Terminis

Els terminis de la convocatòria del curs 2020-2021 són:
Data límit de presentació de sol·licituds i documentació : 10 de juliol de 2020
Publicació de la llista provisional: 15 de juliol de 2020
Reclamacions: del 16 al 20 de juliol de 2020
Publicació de la llista definitiva: 22 de juliol de 2020
Realització d’entrevistes: 1a setmana de setembre de 2020
Resolució d’adjudicació dels artistes residents als “Espais C”: abans de l’inici del curs escolar
2020-2021

7.

Resolució del procediment

Feta la valoració del mèrits per la comissió de selecció, es farà pública a la web del Consorci una
llista provisional que passarà a ser definitiva un cop finalitzat el termini per presentar
reclamacions que s’estableixi.
Les entrevistes es realitzaran per ordre, d’acord amb la llista definitiva i seguint el procediment
del punt 10 de les bases reguladores.
Finalitzades les entrevistes, i a proposta de la comissió de selecció, la gerent del Consorci
d’Educació de Barcelona dictarà una resolució d’adjudicació de les residències artístiques en
Espais C relacionant els artistes amb els centres seleccionats.
Aquesta resolució es farà pública a la web de Consorci d’Educació de Barcelona juntament amb
la llista persones aspirants suplents a les quals es podrà adjudicar una residència artística en un
Espai C amb motiu de renuncia o revocació de les ja adjudicades.

