CONCURS PER AL PROGRAMA
EDUCATIU DEL COAC
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya té un projecte cultural de caràcter anual que
té per objectiu apropar l’arquitectura i la figura de l’arquitecte a la societat; és,
per tant, un punt de trobada entre el professional i el ciutadà.
El COAC l’organitza, des de fa anys, des de les diferents Demarcacions amb la
realització d’activitats diverses per tal de tenyir el territori català d’arquitectura i explicar
aquesta disciplina als ciutadans i fer-los partícips del procés constructiu que suposa la
creació de qualsevol obra arquitectònica. En definitiva, fer difusió i prendre
consciència de la cultura arquitectònica de la nostra ciutat i territori.
Moltes d’aquestes activitats han estat dirigides a infants, amb experiències que sovint
han tingut una important implicació de les comunitats escolars: han estat diversos els
treballs de sensibilització sobre l’arquitectura a algunes escoles de primària d’arreu del
nostre país. Però cal destacar que en l’ensenyament bàsic a les nostres escoles, a
banda de l’aprenentatge del llenguatge, l’educació clàssica pivota entre aquelles
matèries que es basen en l’anàlisi i el càlcul –ciències i matemàtiques- i aquelles que ho
fan en el coneixement present o passat –geografia, història, art-. I entre ambdues
matèries, a l’ensenyament actual, l’arquitectura no hi te lloc.
Antecedents d’activitats organitzades des del COAC:
Durant dos anys la Demarcació de Girona va treballar un procés experimental amb fins
a 10 centres de primària, posant l’arquitectura a l’abast dels processos d’aprenentatge
dels propis projectes educatius de cada centre escolar.
La Demarcació de Barcelona va engegar l’any 2007 els tallers 10x10 a les aules,
realitzats en les primeres edicions de la Setmana de l’Arquitectura. Escollint en cada
edició una temàtica concreta - la ciutat al 2007, l’habitatge al 2008, l’edifici públic al 2009
i el carrer el 2010- l’activitat comprenia apartats teòrics, recorreguts pels districtes,
visites a edificis i al subsòl en funció de la temàtica de l’edició, i tallers.
En ambdós casos, es treballava la comprensió, l’observació, l’anàlisi i
l’experimentació sempre des de les aules i en el marc acadèmic.
Ensenyar doncs Arquitectura als ensenyaments bàsics té l’aspiració de treballar la
formació integral, despertar el sentit crític i formar capacitats per resoldre problemes
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complexos. Tot utilitzant recursos de compartir coneixements i processos de
col·laboració que eludeixin comportaments autistes.
D’altra banda, des de l’aprovació al juliol de 2017 de la Llei de l’Arquitectura, aquesta
aposta per la promoció de l’arquitectura en edat escolar té una major raó de ser, doncs
un dels objectius definits a l’Article 3 apartat d. de la Llei és: “Promoure l'educació sobre
l'arquitectura, el patrimoni construït, i llur incidència sobre les condicions i la qualitat de
vida, i també la importància del seu manteniment en la fase d'explotació.”
L’objecte del present concurs és l’adjudicació del comissariat de les Activitats Educatives
organitzades pel COAC a un arquitecte o equip, encapçalat per un arquitecte, amb els
següents objectius a assolir:
- Fer un treball social de difusió de la disciplina arquitectònica.
Incorporar l’arquitectura com un ensenyament transversal entre les fases inicials de
formació, l’experimentació, la complexitat del medi que ens envolta i el sentit crític i
d’anàlisi.
Aconseguir-ho a través del treball pedagògic amb infants, i a posteriori, ensenyant
i explicant el treball que aquests han realitzat.
- Incidir a tot el territori català.
Desplegar les nostres activitats territorialment, cobrint l’àmbit geogràfic amb la
participació en les activitats infantils de diferents centres d’educació primària.
- Despertar la reflexió sobre la disciplina arquitectònica, especialment sobre
diferents maneres d’urbanisme a les ciutats.
La voluntat és establir les bases del projecte de manera que aquest pugui tenir
continuïtat al llarg dels anys i ser implementat a tot Catalunya.

1)

Les funcions que s’hauran de desenvolupar com a Comissari de l’activitat són
les següents:
-

Proposta de la programació
Disseny i contingut de l’activitat
Coordinació i supervisió de l’activitat

2)

Els honoraris de comissariat seran de 12.000€ (IVA exclòs)

3)

FASES DEL CONCURS
Aquest concurs es desenvolupa en una única fase consistent en la presentació
de la documentació que s’especifica al punt 4.
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Les propostes es presentaran al registre del COAC (Carrer Arcs, 5a planta) fins
a les 14h del 30 de novembre de 2017.

4)

DOCUMENTS A PRESENTAR
- Proposta de projecte / memòria de l’activitat educativa proposada, en un
màxim de 4 din A4, a una sola cara.
- Currículum del comissari i de l’equip que encapçala, si és el cas, en un màxim
de 2 din A4, a una sola cara.
- En cas que el concursant sigui persona física, fotocòpia del DNI
- En cas que el concursant sigui persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura o
certificat o nota informativa al Registre Mercantil comprensius dels estatus,
càrrecs i apoderaments vigents.
- Declaració jurada d’estar al corrent d’obligacions fiscals

- Certificat de col·legiació o compromís de col·legiació en el cas de resultar
adjudicatari.

5)

JURAT
El jurat estarà constituït per:
-

Lluís Comeron, Degà del COAC
Assumpció Puig, Secretària del COAC
Miquel Sitjà, delegat d’Osona de la Demarcació de Barcelona o persona en
qui delegui
Frederic Cabré, portaveu de l’Assemblea
Xosé Manuel Rosales, arquitecte i coordinador de Proxecto Terra, projecte
del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia

La Junta de Govern del COAC es reserva el dret de demanar l’opinió d’altres
arquitectes o professionals en pedagogia no vinculats a cap de les candidatures
presentades.
A la resolució del jurat s’informarà del resultat a la Junta de Govern del COAC.
La resolució del Concurs es comunicarà directament mitjançant correu electrònic a
tots els candidats. Aquesta informació es farà extensiva a tot el col·lectiu d’arquitectes
a través dels mitjans de comunicació habituals
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El concurs podrà declarar-se desert.
No podran presentar-se al concurs:
- els membres de la Junta de Govern i de les juntes directives del COAC, així com els
membres del jurat, els seus familiars amb parentiu fins a primer grau de consanguinitat
o afinitat, o associats professionals permanents.

6)

CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració per a la selecció de les propostes presentades per part del
Jurat es basaran en:

7)

-

Experiència del comissari i de l’equip, si s’escau.

-

Proposta de funcionament del comissari (Extensió i repercussió territorial de
l’activitat, activitats paral·leles a les realitzades amb les escoles, activitat a
les seus del COAC durant el període de nadal i reis)

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte amb el comissari es formalitzarà a la seu social del COAC en el termini
dels trenta dies naturals següents a la notificació de la resolució.
El període de contractació serà de 3 mesos com a màxim.
El comissari podrà facturar 3.600€ (IVA exclòs) a la signatura del contracte i 8.400€
(IVA exclòs) a la finalització del mateix.

8)

CONSULTES SOBRE LA DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS

Les consultes sobre la documentació del concurs es faran a
activitatsculturals@coac.cat

9)

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de presentar-se al concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Barcelona, 31 d’octubre de 2017
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