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, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Vols impartir un curs?

Ens adrecem a tu: artista, dissenyador, fotògraf, creatiu, comunicador, curador, historiador de l’art, gestor
cultural, arquitecte, humanista, educador...que estiguis interessat amb el projecte i transformis el teu
talent i coneixement en situacions educatives

Formaràs part del programa 2023 (gener-desembre) d’art, cultura, disseny i patrimoni que es
durà a terme als centres de la Diputació de Tortosa i Valls i municipis de les comarques de les Terres
de l’Ebre, Camp de Tarragona i el Baix Penedès.
Públics: persones interessades en aprendre de les matèries artístiques, culturals i patrimonials;

professionals de l’art, la cultura i el patrimoni artístic que necessiten ampliar i millorar els seus
coneixements i públic familiar amb interès per les arts, la creativitat i el desenvolupament de l’esperit
crític.

Què cal fer?

Formular la teva proposta formativa (mínim de 2 h i màxim de 20 h) i presentar tota la documentació
que et sol·licitem a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona.

Documentació:
Dades personals: adreça, a/e, telèfon
CV: resum
Títol i descripció del curs
Objectius
Programa: explica breument cada sessió
Modalitat: en línia o presencial
Durada: total hores
Disponibilitat: mobilitat pel territori, mesos
de l’any, horari....
Requeriments tècnics / observacions
Perfil de l’alumnat
Imatges o vídeo curt per il·lustrar el curs
Pressupost

Termini presentació proposta/es: 31/08/2022
On : https://seuelectronica.dipta.cat/
Selecciona: 1. Carpeta Ciutadana.
2. Mètode d’identificació
3. Tràmits destacats
4. Registre de documentació adreçada a la Diputació
5. Seguir les instruccions
6. Text:
EXPOSO: adjunto proposta formativa programa 2023
L’Escola per l’Art i la Cultura – Seu Tortosa
SOL·LICITO: tinguin a bé admetre-la
Informació:
L’Escola per l’Art i la Cultura
Pl. Sant Joan, 5
43500Tortosa / 977 444 163 / 670 270 800 / escolaartcultura@dipta.cat

Com es farà la selecció de les propostes?

L’equip docent i un representant del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona
farà la selecció 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.

Com i quan es farà públic?

Entre el 15 i el 30 de novembre de 2022 es comunicarà per correu electrònic la selecció.
(*)El contracte de serveis està regulat per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

www.dipta.cat/eac

