VIU LA CULTURA
Presentació de noves propostes per a l’oferta didàctica de “Viu la cultura” de la Conselleria de
Cultura, Participació i Esports. (Curs 2019-2020)
El Decret 9/2017, de 7 d’abril (modificació del decret 24/2015, de 7 d’agost) de la presidenta de les Illes
Balears, en el qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, a través de la Direcció General de Cultura, entre d’altres, les competències en
matèria de difusió i foment de la cultura, la cultura popular, el patrimoni històric i el patrimoni
cultural.
Per aquest motiu la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, marca entre els seus objectius i dins
el projecte de Foment de la Cultura i del Patrimoni de les Illes Balears, mantenir i incrementar les
accions per donar accés a la cultura, en tots es seus àmbits (patrimoni cultural i immaterial de les Illes
Balears, patrimoni i memòria històrica, patrimoni artístic, patrimoni natural, teatre, música, cinema i
audiovisuals etc.) a tots els ciutadans, especialment infants i joves amb un vessant formatiu.
Una manera de poder aconseguir aquest objectius és a través del programa d’activitats
didàcticoculturals “Viu la Cultura”, el qual posa a l’abast dels ciutadans i especialment de la comunitat
educativa tota una oferta d’activitats culturals variada i de qualitat.
1. Objecte
L’objecte de l’oferta és donar continuïtat a la proposta del programa “Viu la cultura” amb la regulació
del procediment de selecció de propostes educatives que s’inclouran dins el programa didàctic, per tal
de fomentar les diverses manifestacions de la nostra cultura.
Les activitats del programa pertanyen als àmbits següents:
— Promoció i foment de la lectura
— Promoció i foment d’activitats musicals
— Promoció i foment del patrimoni cultural i immaterial
— Promoció i foment del teatre, la dansa, cinema i audiovisuals
— Promoció i foment del patrimoni i memòria històrica
— Promoció de personatges il·lustres de la nostra cultura
— Tallers de recreació històrica, tallers d’expressió artística
— Conferències, itineraris culturals, patrimonials, paisatgístics
— Visites guiades i tallers als centres dependents de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.
— Anys commemoratius i dies internacionals relacionats amb fets o esdeveniments de rellevància cultural

— Promoció i foment de la ciència, el patrimoni natural i el medi ambient.
Amb tot això es pretén també proporcionar una oferta cultural d’interès, donar suport a la indústria
cultural de les Illes Balears i contribuir a la difusió del nostre patrimoni històric.
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L’objecte de les propostes que es seleccionin és que puguin cobrir, entre d’altres, la demanda de la
comunitat educativa en quan a la realització de les seves activitats complementàries a la dinàmica de
l’aula i dins l’horari lectiu.
Les propostes que es seleccionin s’han de dur a terme segons les condicions i els requisits establerts
en aquest document.
2. Consignació pressupostària
Les obligacions de contingut econòmic que es derivin de les activitats realitzades, es detrauran de la
Direcció General de Cultura, segons les disponibilitats pressupostàries i amb la tramitació prèvia de
l’expedient administratiu que correspongui en cada cas.
3. Característiques generals
Un dels objectius bàsics de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i
Esports és iniciar i engrescar als ciutadans des de ben petits a apreciar, consumir i produir cultura en
tots els seus àmbits. És per això que aquest programa s’adreça, especialment, a tot l’alumnat, des de
l’ensenyament infantil (de 0 a 3 anys) fins a l’ensenyament secundari, batxillerat, cicles formatius,
estudis universitaris i centres educatius de persones adultes (CEPA), amb l’objectiu d’apropar-los el
món de la cultura perquè, així, puguin desenvolupar les competències educatives del seu entorn més
immediat.
Atès l’anterior, poden presentar propostes persones físiques o jurídiques (empreses, entitats,
associacions culturals) que tenguin, i puguin demostrar-ho, unes propostes que per la seva
experiència, qualitat i idoneïtat s’adeqüin als objectius i àmbits del programa, i que, consegüentment,
permetin confeccionar una oferta didàcticocultural de qualitat i adaptada a les necessitats dels
destinataris.
Es seleccionaran espectacles, tallers, itineraris, etc. que estiguin relacionats amb els diferents àmbits
culturals del programa d’acord amb el punt 1 d’aquest.
Les activitats que es seleccionin en aquesta convocatòria es podran dur a terme entre l’1 d’octubre i el
10 de desembre de 2019 i del 15 de gener al 21 de juny de 2020, sempre prèvia sol·licitud per part
dels centres educatius. Les activitats que no es duen a terme dins el recinte escolar estaran
supeditades a la disponibilitats dels espais.
4. Requisits per la presentació de propostes
Les propostes que es vulguin presentar han d’aportar la documentació següent:
a) La sol·licitud per a la presentació de propostes, que es pot trobar en el lloc web de la Direcció
General de Cultura http://www.caib.es/sites/departamentdecultura/ca/viu_la_cultura-4491/
b) Una fotocòpia del DNI o NIF del responsable de l’oferta
c) El currículum de l’empresa, entitat o persona física o jurídica que fa l’activitat. En cas de ser més
d’una persona, s’ha de presentar el currículum de tots el participants en la proposta.
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d) Un dossier detallat de l’espectacle que ha d’incloure el següent:
— Objectius didàctics
— Nivell educatiu i/o edat dels alumnes als quals s’adreça
— Durada del taller o de l’activitat
— Nombre màxim d’alumnes que poden participar-hi (per taller o activitat)
— Preu de l’activitat, detallant el preu per un taller o funció i el preu de dos tallers o funcions sense
IVA. Destacar que els preus indicats a la proposta sempre seran valorats i acordats prèviament a
l’acceptació definitiva de la proposta i segons disponibilitats pressupostàries.
— Idioma en què es fa l’activitat
— Nombre de persones que fan l’activitat o que hi participen
— Requeriments tècnics, materials i d'espai
— Disponibilitat de dates i horaris
— L’illa (Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera) en la qual es pot dur a terme la proposta. Aquest fet
estarà vinculat al lloc de residència dels participants en l’activitat. La possible inclusió dins l’oferta
d’activitats en una illa diferent que la de residència s’ha de fer amb l’acord previ d’ambdues parts.
e) Fotografies descriptives del taller i un enllaç o un vídeo de l’enregistrament de l’espectacle o taller
que es presenta que pugui ajudar a una millor comprensió de l’espectacle. En cas de no disposar de
cap enregistrament de l’espectacle o taller en concret, s’ha d’adjuntar un audiovisual o un enllaç
d’algun espectacle o taller de la companyia per conèixer-ne la feina.
f) Una sinopsi del taller o de l’activitat. Ha de quedar ben clar en què consisteix el taller, què veuran o
què podran fer els alumnes. La sinopsi constituirà el text per donar a conèixer l’activitat a la pàgina
web “Viu la cultura”, en cas que la proposta sigui inclosa en l’oferta.
g) Si es disposa d’experiència en centres docents, amb públic infantil i/o juvenil es poden adjuntar
valoracions, si escau, dels centres en els quals s’ha duit a terme l’activitat.
Un cop entregada la documentació al registre oficial, heu d’enviar al correu electrònic
viulacultura@dgcultur.caib.es còpia de la sol·licitud enregistrada i còpia del projecte acompanyat de
les imatges en format jpg o png a més dels enllaços dels vídeos que acompanyen el projecte.
5. Presentació de la documentació
Els interessats han de fer arribar la documentació a l’oficina del registre de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, a l’atenció del Departament de Cultura - Coordinació “Viu la cultura”, c/ de
l’Uruguai, s/n, 1r pis (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, si no és possible, l’han de presentar en
qualsevol dels registres o oficines prevists en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6. Termini de presentació de propostes
El termini de la presentació de propostes és des de la data de publicació d’aquest document a la
pàgina web de la Direcció General de Cultura fins al 17 de juny de 2019 (ambdós inclosos).
No es valorarà cap projecte que no s’hagi fet el registre previ de la sol·licitud acompanyada de
tota la documentació sol·licitada i dins el terminis establerts.
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7. Criteris de valoració de les propostes
7.1 Es farà una primera selecció de les propostes rebudes, les quals es valoraran a partir dels criteris
exposats en el punt 7.2 d’aquest document. La valoració màxima que s’atorgarà serà de 10 punts.
Perquè una proposta superi aquesta primera selecció, ha de tenir com a mínim una puntuació igual o
superior al 70 % del total dels punts possibles.
Atès això, dir que les propostes que hagin obtingut una puntuació igual o superior del 70% no es
consideren incloses dins l’oferta ja que aquestes hauran de passar una segona fase de valoració en la
qual es prioritzaran les necessitats educatives del conjunt de l’oferta, les disponibilitats
pressupostàries i el compliment de les normatives administratives públiques corresponents i
destinades a aquest efecte.

7.2. Els criteris de valoració són els següents:
a) Continguts de l’activitat (fins a 6 punts)
Adequació al currículum i/o continguts escolars (de 0 a 2 punts)
No s’hi adapta (0 punts)
S’hi adapta però d’una manera transversal ( de 0 -1 punt)
S’hi adapta clarament (de 0-2 punts)
Adequació als objectius generals de “Viu la cultura” (fins a 2 punts)
No s’hi adapta (0 punts)
S’hi adapta però d’una manera transversal ( de 0 a 1 punt)
S’hi adapta clarament (0 a 2 punts)
Qualitat de l’activitat: recursos escenogràfics emprats, en cas d’espectacles, i material didàctic, en cas
de tallers pràctics, conferències, itineraris (de 0 a 2 punts)
b) Experiència dels participants de la proposta amb públic escolar o públic infantil i/o juvenil (fins a 2
punts)
Gens ( 0 punt)
Un any o curs escolar ( de 0 a 1 punt)
Més d’un any o curs escolar ( de 0 a 2 punts)
Aquesta experiència s’ha de demostrar a través de valoracions de la proposta en concret o d’altres
propostes dutes a terme per la mateixa persona o companyia en centres escolars o amb públic infantil
i/o juvenil, emeses per docents.
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c) Disponibilitat de material didàctic que acompanya la proposta (fins a 1 punt)
No se n’inclou (0 punts)
Se n’inclou per a l’alumnat i/o professorat (de 0 a 1 punt)
d) Presentació de la proposta (de 0 a 1 punt)

8. Composició de la comissió de selecció
La comissió de selecció de les propostes presentades està integrada per el següents membres:
- la cap del Departament de Cultura
- dos tècnics docents de cultura

9. Comunicació de les ofertes admeses i excloses
Abans de dia 15 de juliol es contactarà únicament i exclusivament amb els representats de les
propostes que hagin superat la primera i segona fase de selecció esmentada al punt 7 d’aquest
document.
Les propostes de les quals no s’hagi contactat amb els seus representants abans 15 de juliol no seran
incloses dins l’oferta del curs 2019-2020. Aquestes podran sol·licitar una cita per correu electrònic a
l’adreça viulacultura@dgcultur.caib.es, a partir del mes de novembre de l’any vigent, amb la coordinació
del programa “Viu la cultura” per consultar el seu expedient, poder conèixer les causes d’exclusió i
optar a properes convocatòries.
10. Documentació a aportar en el cas que la proposta sigui seleccionada i possible inclusió en el
programa.
Si la proposta finalment es seleccionada per formar part del programa, previ acord en condicions i
preus, s’haurà de disposar de la següent documentació:
A)
B)
C)
D)
E)

F)

Dades de contacte del responsable de la gestió de l’activitat
Dossier de la proposta amb format digital, imatges (jpg) i enllaços de vídeos (si escau)
Dates possibles per poder veure l’activitat en directe si es disposen
Assegurança de responsabilitat civil de la companyia o persones que realitzen l’activitat.
Certificats que acreditin que la companyia o persona responsable de l’activitat compleix totes
les obligacions fiscals, laborals i socials, i que eximeix la Direcció General de Cultura i el teatre
o auditori on es dugui a terme la representació de qualsevol responsabilitat derivada de
l’incompliment d’aquesta normativa per part de la companyia.
En el cas d’estar exempts d’IVA, certificat que acrediti i especifiqui la llei i article complet.

En el cas de no presentar aquesta documentació l’activitat no podrà ser inclosa dins l’oferta.
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11. Altres
El programa “Viu la cultura” pretén ser també una plataforma de difusió per a aquelles entitats
culturals que duguin a terme activitats didàctiques destinades als centres educatius de les nostres
illes. A les entitats culturals que ho vulguin, sempre que la seva oferta didàctica s’adapti als objectius
del programa “Viu la cultura”, se’ls dona la possibilitat de difondre les seves activitats educatives dins
el programa perquè aquestes puguin arribar a un nombre més gran de centres educatius i, a més, per
unificar l’oferta didàctica amb l’objectiu de facilitar la tasca als docents a l’hora d’escollir les activitats
extraescolars.
La selecció d’aquestes propostes es regiran pels mateixos criteris de valoració exposats al punt 7
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