




Objectius 

• Apropament dels processos de creació 

contemporània als joves 

• Connexió del sistema educatiu amb el 

sistema cultural 

• Promoció d’innovació educativa a partir 

de projectes artístics interdisciplinaris 



Circulació d’idees. Antònia Del Río i els estudiants de l’Institut Infanta Isabel d’Aragó (2013-2014) 



Mapes realitzats pels alumnes de l’INS Montjuïc durant la residència d’Eduard Arbos (2013-2014) 



Instal·lació de Tom Carr i els alumnes de l’Institut Sant Andreu, en el marc del Festival 

Barcelona Poesia (2011-12)  



Els estudiants de l’INS Menéndez y Pelayo al MUHBA explicant ‘Acció defensa passiva’,  

l’obra que van desenvolupar amb Fernando Prats (2012-2013) 



Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola (2009-2010) 



Intervenció de Vicens Casassas i els estudiants de l’Institut Valldemossa (2011-2012) 



• En la VIa Edició estem treballant amb 10 

artistes residents a 10 centres  

• En les edicions anteriors en total han 

participat 29 artistes a 29 centres 

• Fins ara s’han fet: 
–  29 actes de presentació de cada una de les 

residències  

– 3 exposicions col·lectives 

– 5 actes de presentació vinculats amb el calendari i la 

programació cultural de la ciutat   

Participació 



Comissariat i coordinació 

• El comissariat i la coordinació de les 

residències 2014-2015 és a càrrec de cinc 

equips de mediació cultural i educativa:  
 

– l’Associació A Bao A Qu,  

– el Graner – Mercat de les Flors,  

– Fundació Joan Miró de Barcelona – Colectivo 

Azotea,  

– MNAC-Museu Nacional d’Art de Catalunya  

– Sala Beckett/Obrador Internacional de 

Dramatúrgia. 

 



Procés de recerca de Mireia c. Saladrigues i els estudiants de l’INS Quatre Cantons al MACBA 

(2012-2013) 



Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó (2009-2010) 



Estudiants de l’Institut Vall d’Hebron i Margarita Andreu construint un espai afegit (2011-2012) 



Mar Arza a l’Institut Narcís Monturiol (2010-2011) 



 

Peixos d’estima, Mar Arza a l’Institut Narcís Monturiol (2010-2011) 



Acció de Pere Noguera i els estudiants de l’Institut Les Corts (2013-2014) 



Francesca Llopis i els estudiants de l’Institut Fort Pius filmant la desaparició de l’Iceberg  

que havien construït (2019-2011) 



Isabel Banal i els estudiants de l’Institut Barcelona-Congrés al MACBA 



Xavier Bobés i els estudiants de l’Institut Poeta Maragall al MACBA (2013-2014) 



Acció Bioloop de Nutcreatives i els estudiants de l’Institut Joan Boscà (2012-2013) 



Vespre EN RESiDÈNCiA. Presentació dels projectes de la tercera edició (2011-2012) 



Inauguració de la segona exposició EN RESiDÈNCiA a la Fabra i Coats. Acció de Josep-Maria 

Balanyà i els estudiants de l’Institut Joan Brossa (2012) 



 

Adolescència programada, peça de la companyia Los Corderos i els estudiants de l’Institut 

Milà i Fontanals (2013-2014) 



Desalumnologia, obra de Luis Bisbe i els estudiants de l’Institut Doctor Puigvert (2012-2013) 



 

Maquetes realitzades pels alumnes de l’INS Montjuïc durant la residència d’Eduard Arbos  

    (2013-2014) 



Edició 2014-2015  

• L’Automàtica EN RESiDÈNCiA a l’Institut Poeta Maragall  

• Lúa Coderch EN RESiDÈNCiA a l’Institut Montjuïc  

• Edu Comelles EN RESiDÈNCiA a l’Institut Pau Claris  

• Jordi Mitjà EN RESiDÈNCiA a l’Institut Milà i Fontanals  

• Jordi Oriol i Indi Gest EN RESiDÈNCiA a l’Institut Joan d’Àustria  

• Daniela Ortiz EN RESiDÈNCiA a l’Institut Josep Comas i Solà  

• Aimar Pérez Galí EN RESiDÈNCiA a l’Institut Menéndez y Pelayo  

• Mònica Roselló EN RESiDÈNCiA a l’Institut Joan Boscà  

• Francesc Ruiz EN RESiDÈNCiA a l’Institut Doctor Puigvert  

• Francesc Torres EN RESiDÈNCiA a l’Institut Domènech i Montaner  



http://blocsenresidencia.bcn.cat/20142015/ 

http://blocsenresidencia.bcn.cat/20142015/

