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CURS DE FORMACIÓ
PER AGENTS CULTURALS
_ EDICIÓ 2020

* Curs de Formació per Agents d’Arts Culturals _ EDICIÓ 2020
Formació dirigida a persones amb la voluntat de presentar-se a la Convocatòria /Unzip 2020, per tal d’elaborar el Dossier
de participació i abordar aspectes sobre com professionalitzar el treball artístic. Mitjançant sessions teòrico-pràctiques, el
curs s'estructura en dos Blocs: en el primer abordarem l’elaboració del dossier per la convocatòria amb una sessió
pràctica i en el segon, plantejarem en comú aspectes al voltant de la política cultural, la legislació i la incidència social, per
repensar el treball artístic com un agent actiu de la cultura municipal.
Inscripció prèvia al workshop :
Preu: 65€ (pagament via transferència bancària)
*5% de descompte a alumnes si ja estàs matriculat a l’Escola d’Arts del Prat
+ informació a: info@amicsartprat.org

Organitza:

Amb el suport de:

CURS DE FORMACIÓ PER AGENTS CULTURALS
_ EDICIÓ 2020
Aquest curs complet amb un preu de 65€, es dirigeix a persones amb una certa trajectòria incipient en l’àmbit de les
Arts però amb la voluntat d’aprendre aspectes sobre com professionalitzar el seu treball des d’una perspectiva
laboral.
Sota el nom “Curs de Formació per Agents Culturals”, s’oferirà sota inscripció i sense obligatorietat d’assistència a
totes les sessions, inclou un programa que comptarà amb professionals per cada una de les àrees, on impartiran
coneixement, formaran als/les assistents en tant a les seves necessitats i desenvoluparan dinàmiques per als/les
alumnes creant un marc de relacions entre alumnat, convertint-los en agents actius de la cultura.
El Curs de Formació per Agents Culturals desenvolupat en el present document amb seu a l’Escola d’Arts, dóna
continuïtat al curs ja engegat durant l’any 2018/19 entre l’Escola d’Arts Visuals i Centre d’Art Torre Muntadas, dirigit
a artistes que volen presentar-se a la convocatòria d’Arts Visuals UNZIP.
Cal inscriure’s per fer el curs de la següent manera:
Al BLOC 1: envia un correu electrònic al programa d’arts visuals a: unzip@elprat.cat
A tota la formació o al BLOC 2: envia un correu electrònic a l’Escola d’Arts del Prat a: info@amicsartprat.org

BLOC 1
EN LÍNIA / GRATUÏT
Aquest Bloc té l’objectiu d’acompanyar els agents culturals que desitgen presentar-se a la convocatòria /UNZIP 2020_.
A més, coneixeran els responsables dels diferents nodes que conformen el Programa d’Arts Visuals al Prat. Aquestes
sessions es realitzaran en obert i gratuïtament.
On: en línia
Horari: 19:00 h - 20:00 h
15 i 22 de Maig
15 Maig. Què entenem per art contemporani dins la convocatòria /UNZIP 2020?
Com elaborem el dossier de la convocatòria (conceptualització, estructura bàsica, pressupost?)
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22 Maig. Com elaborem el dossier de la convocatòria (Ajuntament del Prat de Llobregat_ presentació documentació beques)

BLOC 2
PRESENCIAL* / 65€
*Aquest format pot variar depenent de l’Estat d’Alarma

Aquest bloc té l’objectiu de formar de manera intensiva, agents culturals actius per tal d’entendre les polítiques culturals
que emmarquen pràctiques artístiques en relació al context.
Continguts (3 sessions com a màxim + màxim 1 persona per un bloc de contingut externa+ Daniel Gasol )
On: Escola d’Arts Visuals del Prat
Horari: 18:30 h - 20:00 h
11, 18 i 25 de Juny
11 Juny. Institucions culturals: models (Centres Cívics de proximitat / Centre d’Art Torre Muntadas / La Capsa/ Escola d’Arts del Prat).
18 Juny.Polítiques culturals europees: una comparativa
25 Juny. Estatut de l’artista: drets i deures dels artistes a partir de casos d’estudi
Inscripció prèvia al workshop :
Preu: 65€ (pagament en metàl·lic o via transferència bancària)
*5% de descompte a alumnes si ja estàs matriculat a l’Escola d’Arts del Prat
+ informació a: info@amicsartprat.org

