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Des del 2009, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació 

de Barcelona (CEB) desenvolupen Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de 

Barcelona, un programa —pioner en el nostre entorn— que introdueix la creació 

contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte 

directe i continuat d’un creador amb els estudiants.  EN RESiDÈNCiA, ideat en 

cooperació amb l’Associació A Bao A Qu, proposa als artistes que concebin 

una obra específicament pensada per ser duta a terme juntament amb un grup 

d’estudiants d’educació secundària obligatòria (ESO). Al llarg de tot el curs i dins 

l’horari lectiu, els alumnes participen en la seva concepció i realització.

Els creadors intervenen en els instituts com a autors, desenvolupant una obra 

pròpia, i la transmissió es dóna fonamentalment a través de la participació, el 

diàleg i el contacte directe amb l’obra i amb el seu creador. La reflexió i l’anàlisi 

també són parts molt importants del procés d’aprenentatge. Amb la finalitat de 

concretar-los i compartir-los s’han creat els blogs.

L’èxit d’aquesta experiència, tant per als creadors com per als docents i els 

estudiants, ha consolidat el projecte com un espai clau a la ciutat per articular el 

lligam entre la creació contemporània i els adolescents, i ha generat noves formes 

i contextos de creació.

EN RESiDÈNCiA. 
Creadors als instituts 
de Barcelona
https://engagenow.eu/ca/case-studies/in-residence-artists-at-the-schools-of-barcelona/
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OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

Els adolescents són el sector més oblidat pel sistema cultural de les nostres 

ciutats Per això, l’objectiu principal del projecte és la igualitat cultural que s'acon-

segueix treballant amb ells i connnectant-los a la creació contemporània.

  

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: ESCRIPTURA

     – MÚSICA

     – ARTS PLÀSTIQUES

     – ARTS ESCÈNIQUES

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (EN GENERAL)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

     – URBÀ

OBJECTIUS: 

     – HABILITATS CREATIVES

     – EDUCACIÓ

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/en/icub
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/en/icub
https://www.edubcn.cat/ca
https://www.edubcn.cat/ca
http://abaoaqu.org/


CASE STUDY    |   EN RESIDÈNCIA 2

EN RESiDÈNCiA atorga als joves una condició activa, com a subjectes del procés 

de creació. En el diàleg amb el creador i docent es pretén que també participin 

activament en tots els processos. I que la residència els permeti, d'una banda, 

conèixer la creació des de dins d'un procés obert, de l'altra, assumir rols diferents 

als habituals, i finalment, participar en totes les etapes del procés de creació, 

des de la ideació fins a la presentació. EN RESiDÈNCiA permet desenvolupar 

dimensions i aspectes diferents d'un mateix, i també conèixer el sistema cultural, 

de la mà de les connexions que es duen a terme durant la residència.

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació 

contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i que 

reflexionin sobre l’art a partir de l’experiència pròpia.

- Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la creativi-

tat artístiques.

- Afavorir que els instituts esdevinguin de manera activa espais per a la cultura, 

l’art i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la 

innovació artístiques.

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

Al llarg de deu edicions, EN RESiDÈNCiA ha demostrat un exemple de treball 

en xarxa en col·laboració amb equipaments culturals, centres d’ensenyament i 

creadors.

El projecte destaca també com a exemple de participació cultural activa. Els joves 

que hi participen assumeixen un paper actiu i protagonista en tot el procés.

A més, pel que fa al desenvolupament de noves competències, En Residència 

permet desenvolupar dimensions i aspectes diferents d'un mateix, i també 

conèixer el sistema cultural, de la mà de les connexions que es duen a terme 

durant la residència.


