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Presentació
L’Aula al Pati és un programa d’intercanvi i col·laboració entre el Centre d’Art Lo Pati i els
centres o espais educatius i formatius formals, no-formals i informals de les Terres de l’Ebre. El
propòsit del programa és produir projectes:
en la intersecció entre art i educació,
que involucrin diversos àmbits i col·lectius d’intervenció,
a través de pràctiques col·laboratives o de creació comunitària
i que s’inscriguin plenament en el teixit social i cultural del context i el territori on es
desenvolupen.
La present convocatòria de projectes és una de les estratègies desplegades per a la consecució
d’aquest propòsit.
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Bases
Objectiu de la convocatòria
Seleccionar un projecte d’intervenció pedagògica i artística per a ser desenvolupat al llarg del
curs 2014-2015 en un centre educatiu de les Terres de l’Ebre, amb el benentès que:
El projecte pot involucrar un o més d’un centre que desenvolupi una tasca educativa
formal, no-formal o informal, ja sigui amb xiquets, joves o adults.
L’activitat es pot desenvolupar en el mateix espai del centre involucrat i/o en altres
localitzacions, inclòs Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre.
Criteris de selecció
Els criteris per a valorar els projectes presentats seran els següents:
La fonamentació i solidesa conceptual del projecte.
La coherència amb el propòsit de la convocatòria.
La inclusió efectiva de la comunitat o els centres involucrats en el projecte.
La viabilitat i possibilitat de desenvolupament del projecte i la seva adequació al
cronograma i pressupost de la convocatòria.
El premi es podrà declarar desert.
Terminis
La convocatòria restarà oberta des del dia de la seva publicació fins el 16 de novembre
de 2014.

El 21 de novembre de 2014 es comunicarà a la persona o col·lectiu seleccionat la
decisió del jurat, que serà inapel·lable. A continuació, es farà pública als webs
aula.lopati.cat i www.lopati.cat.
El 29 de novembre de 2014 es realitzarà la presentació del projecte al Centre d’Art Lo
Pati, a càrrec de la persona o col·lectiu responsable del projecte seleccionat.
El desenvolupament del projecte s’ha de dur a terme de gener a juny de 2015.
En acabar el projecte hi haurà una presentació de resultats que pot adoptar diverses
formes (audiovisual, instal·lació o xerrada, entre altres) i que es programarà al Centre
d’Art Lo Pati entre juny i novembre de 2015.
Presentació de projectes
El projecte serà presentat en un únic document d’una extensió no superior a 10 pàgines DIN
A4, en format de fitxer PDF de mida inferior a 3 Mb. El document s’haurà d’enviar per correu
electrònic a aula@lopati.cat abans de finalitzar el dia 16 de novembre de 2014. Es contestarà
aquest correu electrònic per notificar que s’ha rebut correctament.
El document ha d’incloure:
Dades de contacte de la/les persona/es responsable/s del projecte.
Breu currículum o referències a altres projectes desenvolupats.
Nom del/s centre/s o col·lectiu/s amb el/s que es desenvoluparà el projecte.
Descripció del projecte:
Context i situació d’inici.
Agents implicats.
Interessos que catalitzen la intervenció.
Procés i cronograma de realització.
Pressupost detallat.
Espais on es desenvoluparà.
Mitjans i estratègies que es posaran en joc.
Mecanismes de documentació.
Condicions
El projecte ha de comptar amb el vist i plau (que haurà de constar en el dossier presentat)
del/s centre/s, col·lectiu/s o institució/ns on es vol intervenir.
Es recomanable tenir vehicle propi per tenir autonomia en els desplaçaments.
La persona o persones responsables del projecte seleccionat es comprometen a:
Presentar i explicar el projecte seleccionat el dia 29 de novembre de 2014 al Centre
d’Art Lo Pati.
Desenvolupar el projecte de gener a juny de 2015, segons el cronograma i el
pressupost definits a la planificació.
Documentar el procés amb els mitjans adients (visuals, audiovisuals, textuals, gràfics,
sonors...) segons les característiques del projecte.

Col·laborar en la publicació del procés de desenvolupament del projecte al web de
L’Aula al Pati (aula.lopati.cat), proporcionant periòdicament material que documenti
aquest procés.
Presentar públicament el projecte, un cop conclòs, en un format a acordar (exposició,
conferència, acció, audiovisual, entre altres) i que dependrà de la idiosincràsia d’allò
realitzat. Aquesta presentació es programarà al Centre d’Art Lo Pati entre juny i
novembre de 2015.
Dotació econòmica
El projecte seleccionat rebrà una dotació econòmica de 2.000€, impostos inclosos, en concepte
d’honoraris i producció. A l’apartat d’honoraris es consideren incloses totes les dietes i
despeses de desplaçament i en cap cas podrà ser superior a 1.000€, impostos inclosos.
L’apartat de producció inclou les despeses en materials, documentació o serveis externs i
s’hauran de detallar específicament al pressupost. El pagament del total de la dotació
econòmica es farà efectiva directament a la persona responsable des de l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament d’Amposta.
Composició del jurat
El jurat estarà format per professionals del sector i per representants de l’equip de L’Aula al
Pati i de Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre. En el decurs de la selecció, el jurat podrà
sol·licitar més informació o qualsevol aclariment a les persones responsables de cada projecte.
Propietat intel·lectual
L’Aula al Pati i Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre es reserven el dret de publicar total o
parcialment la documentació generada pel projecte a través del web i/o qualsevol altre mitjà
de difusió que considerin adient, sempre respectant els drets d’imatge de tercers, si escau.
Acceptació de les bases
El fet de participar en aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació de les bases i de la seva
resolució, així com dels canvis que, per factors aliens als convocants, es puguin produir
posteriorment. La persona o col·lectiu responsable del projecte seleccionat es compromet
explícitament a realitzar el projecte segons les condicions de les bases i en els terminis i
pressupost especificats al projecte presentat.

Més informació
Lo Pati - Centre d’Art Terres de l’Ebre
Gran Capità 38-40
43870 Amposta (Montsià)
aula@lopati.cat

