
 

    
9a JORNADA DE PORTES OBERTES 

CENTRE D’ART LA PANERA 

 

 

Del 7 al 21 de setembre de 2011 

7 de setembre: 
A les18h presentació del Curs 2011-2012 
A les 19 h innaguració de JPO 

 
 
Enguany, la 9999aaaa    JornadJornadJornadJornadaaaa de Portes Obertes de Portes Obertes de Portes Obertes de Portes Obertes tindrà lloc deldeldeldel 7777 al  al  al  al 22221111 de setembre de 20 de setembre de 20 de setembre de 20 de setembre de 2011111111.... 
Com cada any, és una activitat que té com a objectiu mostrar les produccions artístiques i 
els treballs generats per aquells centres i entitats que han seguit durant el curs les nostres 
propostes expositives. Els treballs que s’hi presentin han d’estar relacionats amb les 
exposicions de què s’ocuparà aquesta 9a Jornada de Portes Obertes: ««««Imatges i Imatges i Imatges i Imatges i SSSSons en ons en ons en ons en 
EEEExtincióxtincióxtincióxtinció»;»;»;»;    «Mitjanit a la C«Mitjanit a la C«Mitjanit a la C«Mitjanit a la Ciutatiutatiutatiutat»,»,»,», comissariada per José M. Cortés comissariada per José M. Cortés comissariada per José M. Cortés comissariada per José M. Cortés; «; «; «; «Un(Inverse)Un(Inverse)Un(Inverse)Un(Inverse)»,»,»,», de  de  de  de 
Txuspo PoyoTxuspo PoyoTxuspo PoyoTxuspo Poyo;;;;    «Exercicis de M«Exercicis de M«Exercicis de M«Exercicis de Memòriaemòriaemòriaemòria»,»,»,», comissariada per Juan Vicente Aliaga comissariada per Juan Vicente Aliaga comissariada per Juan Vicente Aliaga comissariada per Juan Vicente Aliaga;;;;    ««««Fi del Fi del Fi del Fi del 
SilenciSilenciSilenciSilenci»,»,»,», de Carlos Gar de Carlos Gar de Carlos Gar de Carlos Garaicoaaicoaaicoaaicoa,,,, i i i i «La «La «La «La Qüestió de Qüestió de Qüestió de Qüestió del l l l ParadigmaParadigmaParadigmaParadigma»,»,»,», comissaria comissaria comissaria comissariadadadada per per per per Manuel  Manuel  Manuel  Manuel 
Segade.Segade.Segade.Segade.        
 
Poden participar-hi tots aquells 
centres, entitats, associacions… que 
hagin visitat les exposicions del Centre 
d’Art la Panera durant el curs 
acadèmic 2010–2011. L’edat dels 
participants d’aquesta mostra comprèn 
des d’infants d’escoles bressol (de 0 
anys a 3), d’educació infantil (de 3 
anys a 5), alumnes d’educació primària 
(de 6 anys a 12), d’educació 
secundària obligatòria (de 12 anys a 
14), de batxillerat (de 16 anys a 18), 
universitaris, així com també alumnes 
de centres d’educació no formal, 
membres d’associacions i agrupacions…  
 
Per participarPer participarPer participarPer participar----hi,hi,hi,hi, haur haur haur haureueueueu d’omplir el full de préstec que trobar d’omplir el full de préstec que trobar d’omplir el full de préstec que trobar d’omplir el full de préstec que trobareueueueu adjunt.  adjunt.  adjunt.  adjunt.     
El termini d’entrega El termini d’entrega El termini d’entrega El termini d’entrega dels treballs que es presentin en aquesta 9a Jornada de Portes 
Obertes és el 22222222    de juny a les 20de juny a les 20de juny a les 20de juny a les 20    hhhh. . . . S’acceptarà tot tipus de material, ja sigui plàstic, 
audiovisual, escrit o d’altres, amb la condició que s’hagi fet al voltant de les exposicions 
abans esmentades. Enguany es valorarà el treball o projecte d’escoEnguany es valorarà el treball o projecte d’escoEnguany es valorarà el treball o projecte d’escoEnguany es valorarà el treball o projecte d’escola en continguts, la en continguts, la en continguts, la en continguts, 
competències i estètica icompetències i estètica icompetències i estètica icompetències i estètica i,,,, si és necessari si és necessari si és necessari si és necessari,,,, es farà es farà es farà es farà una una una una selecció dels treball presentats selecció dels treball presentats selecció dels treball presentats selecció dels treball presentats.... 
LLLL’entrega es pot ’entrega es pot ’entrega es pot ’entrega es pot ferferferfer per correu electrònic per correu electrònic per correu electrònic per correu electrònic,,,, per correu postal o direct per correu postal o direct per correu postal o direct per correu postal o directamentamentamentament a la  a la  a la  a la 
recepció del Centre d’Art la Panerarecepció del Centre d’Art la Panerarecepció del Centre d’Art la Panerarecepció del Centre d’Art la Panera....    
 
El períodeperíodeperíodeperíode de recollida de recollida de recollida de recollida dels treballs serà del 22223 al 303 al 303 al 303 al 30 de setembre de setembre de setembre de setembre de 20 de 20 de 20 de 2011111111. Passats 
aquests dies, si no us heu posat en contacte amb el Centre d’Art la Panera, entendrem que 
no cal retornar-lo. 
 
MÉSMÉSMÉSMÉS INFORMACIÓ INFORMACIÓ INFORMACIÓ INFORMACIÓ    
Servei Educatiu del Centre d’Art la Panera 
Tel. 973 26 21 85 – a/e: educaciolapanera@paeria.es 

8a edició de la Jornada de Portes Obertes Centre 
d’Art la Panera. . . . L'EASD Ondara de Tàrrega. 



 
 
 
 

FULL DE PRÉSTEC TEMPORAL DE LES PRODUCCIONS ARTÍSTI QUES 

 

Exposició: 9a JORNADA DE PORTES OBERTES 

Dates: del 7 al 21 de setembre de 2011  

Espai: Centre d’Art la Panera. Pl. de la Panera, 2.  25002 Lleida 

 

PRESTATARI/ÀRIA  

Entitat: Centre d’Art la Panera – Servei Educatiu  

Responsable: Helena Ayuso / Roser Sanjuan / Vanesa Ibarz 

Adreça: Pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida 

Telèfon: 973 26 21 85   Adreça electrònica: educaciolapanera@paeria.cat 

 

PRESTADOR/A 

Nom del centre o de l’entitat: 

Responsable:  

Adreça:  

Telèfon:     Adreça electrònica: 

 

PRODUCCIÓ O TREBALL  

Autor/s, títol i data:  

Materials i tècniques: 

Breu explicació:  

 

 

 

 

DATES D’ENTREGA – RECOLLIDA  

El termini d’entrega és el 22 de juny a les 20 h . L’entrega es pot fer per correu electrònic 
(educaciolapanera@paeria.cat), per correu postal (pl. de la Panera, 2. 25002 Lleida) o 
directament a la recepció del Centre d’Art la Panera. 
 
El període de recollida  serà del 23 al 30 de setembre de 2011 . Passats aquests dies, si 
no us heu posat en contacte amb el Centre d’Art la Panera, entendrem que no cal retornar-
lo. 
 

 

Lleida, 2011 


