L’ESCOLA

PER L’ART I LA CULTURA

OBRE EL TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ
DE SERVEIS PROFESSIONALS
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic

Programació de cursos d’art, cultura, disseny i patrimoni a la demarcació de Tarragona
L’ESCOLA vol programar propostes formatives de curta durada, especialitzades i innovadores, en el camp
de l’art, la cultura, el disseny i el patrimoni als centres de la Diputació a Tortosa i Valls, així com als municipis
de: Alcover, Mont-Roig, Deltebre, l’Arbóç, Montblanc, Sant Carles de la Ràpita, Falset, Miravet, Horta de Sant
Joan i Torredembarra, iniciant a partir de l’octubre de 2021 aquesta prova pilot d’irradiar formació artística a la
demarcació.
Contractació de serveis professionals:
Ens adrecem a professionals externs: artistes, dissenyadors, fotògrafs, creatius, comunicadors, historiadors,
gestors culturals, comissaris, arquitectes, enginyers, humanistes, educadors... que puguin aportar el seu saber
professional a situacions educatives.
A qui va dirigida la formació:
- Persones interessades en la formació, visual, plàstica i digital
- Professionals de l’art, la cultura i el patrimoni artístic que volen ampliar i millorar les seves habilitats
i coneixements
- Professionals amb inquietuds innovadores i creatives en el seu àmbit de treball
- Persones interessades en desenvolupar la sensibilitat per les arts, la cultura i el patrimoni
*Les propostes seleccionades formaran part de la programació de L’ESCOLA per l’Art i la Cultura que
s’iniciarà el mes d’octubre de 2021

Què cal fer?
Formular una proposta formativa especialitzada / Format: curs, taller, càpsula formativa o jornada / Temàtica:
arts plàstiques, arts visuals, arts digitals, teoria de l’art, cultura, disseny, patrimoni...
Documentació:
- Títol i descripció del curs
- Objectius
- Programa
- Modalitat (online o presencial)
- Durada (hores del curs)
- Requeriments tècnics
- Perfil de l’alumnat
- Dades personals (adreça, a/e, telèfon)
- Currículum vitae
- Disponibilitat per formalitzar un contracte de serveis*
- Pressupost

Termini presentació proposta/es:
- Divendres, 20 d’agost, 2021 a l’adreça electrònica:
eatortosa@dipta.cat
Informació:
L’ESCOLA
per l’Art i la Cultura
Pl. Sant Joan, 5
43500 Tortosa
977 444 163 / eatortosa@dipta.cat

*El contracte de serveis està regulat per la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic

Com es farà la selecció de les propostes rebudes?
El claustre de professors i un representant del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
seleccionarà les propostes i realitzarà entrevista per competències tenint en compte els següents criteris:
innovació, especialització, valor afegit, professionalitat i idoneïtat dins el context formatiu de
L’ESCOLA per l’Art i la Cultura
Quan es farà públic?
Les propostes seleccionades es donaran a conèixer el mes de setembre de 2021

