
 

 

 

 

Cronograma general de Les Clíniques d’Es Baluard 2015/2016 
 
 
Primer encontre en grup i Jornades obertes en paral·lel 
 
17 de setembre de 2015 
De 10.00 a 20.00h.  
Obertura del programa.  
Sessions de presentació dels artistes participants.  
Intervenció de mitja hora cada un. 
Debat i balanç final de la jornada. 
1Pautes per a les presentacions:  
Un power point explicatiu amb l’statement i presentació de la línia de treball/ obres  + un breu 
comentari sobre les necessitats professionals i de formació. La presentació no pot excedir els 
20 minuts i posteriorment a la mateixa hi haurà 10 minuts pel comentari dels formadors i els 
demés artistes participants. 
 
 
18 de setembre de 2015 
De 10.00 a 12.00h. Continuen las sessions de presentació dels artistes participants.  
De 12.30 a 18.00h. Comentaris generales, anàlisi de conclusions i demarcació d’objectius 
personalitzats per seguir treballant durant el programa de formació. 
 
De 18:30 a 21h.   
Obertura de les jornades obertes al públic. 
Conferència inaugural de les jornades 
Taula rodona: Nous formats de formació per artistes  
 
 
19 de setembre de 2015 
De 10.00 a 14.00h. 3 conferències obertes al públic.  
 
 
Primeres sessions individuals amb els coachers 
 
Setmana del 19 al 25 de octubre de 2015 
Durant aquesta setmana els artistes tindran unes sessions privades amb cada un dels tutors.  
Aquestes reunions  poden ser presencials en les ciutats (Barcelona, Madrid, Palma o Bordeus)  
o a través de connexió skype. 
L’objectiu d’aquestes tutories serà examinar en detall el treball i situació de cada participant per 
veure com se’l pot acompanyar en el seu procés creatiu i d’acord amb les línies d’actuació 
marcades en el programa d’estudis.  
 
 
Reunió interna dels tutors i enfocament de les trajectòries de treball a seguir amb els artistes.  
 
Novembre de 2015. La finalitat d’aquest encontre és realitzar una valoració conjunta dels 
artistes participants per tal de delimitar distints fronts d’actuació dels tutors, que evitin 
solapaments i proporcionin un examen dels distints projectes i situacions dels participants des 
de múltiples dimensions i sempre des de la complementarietat. Es delimitaran i distribuiran 
temes, matèries, i qüestions entre els coachers per orientar-los cap a la següent sessió amb 
cada artista.  
 
Desembre de 2015. Enviament als artistes de pautes de treball personalitzades. 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Segones sessions individuals amb els coachers 
 
Setmana del 25 al 31 de gener de 2016 
Durant aquesta setmana els artistes tindran una reunió amb cada un dels tutors. L’objectiu 
d’aquests encontres serà: 
 

a) atorgar els instruments i matèries que cada coacher estigui portant. 
b) Realitzar un seguiment i traçar els objectius per a la consecució dels processos.  

 
 
Possible encontre a Madrid (optatiu). 
 
Febrer de 2016. Aprofitant l’ocasió d’Arco i Just Madrid, s’organitzarà un encontre perquè 
aquells que hi puguin assistir tinguin l’oportunitat de posar en comú els seus processos i 
enriquir-se mútuament de la mà d’alguns dels experts implicats a Les Clíniques d’Es Baluard. 
 
 
Reunions amb la directora i el cap d’estudis del programa 
 
Durant el mes de març de 2016. Els artistes participants tindran aquestes reunions de 
seguiment, complementàries a les realitzades amb els tutors (skype o presencial). 
 
 
Encontre en grup de tancament del programa 
 
8 i 9 d’abril de 2016 
 
El 8 d’abril de 10.00 a 20.00h. i el 9 de 10.00 a 13.00 hores. Dues sessions dedicades a la 
presentació per part dels artistes dels seus processos portats a terme durant Les Clíniques 
d’Es Baluard. Avaluació conjunta de la trajectòria i resultats obtinguts així com demarcació de 
possibles línies de fuga.   
 
Visita als Tallers de la Fundació Pilar i Joan Miró.  
 
 
Amb la col·laboració de: 
 

 


