ARTICULACIONS.
PROGRAMA D’ESTUDIS
IVAM·UV·UPV

ESTAN OBERTES
LES PREINSCRIPCIONS?

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITE
PER A SOL·LICITAR LA BECA?

Està oberta fins al 4 de setembre del 2022
a través del correu electrònic següent:
coord_ext_articulacions@ivam.es.

Si sol·licites la beca, has de fer-ho en el moment
en què fas la preinscripció i has de presentar:

Quan la teua plaça estiga confirmada
podràs fer la inscripció definitiva.
QUÈ HE DE PRESENTAR PER A
FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

Una carta de motivació amb una extensió
d’una pàgina o un vídeo de presentació
(màxim dos minuts de duració).

QUAN CONFIRMARAN
LA MEUA PLAÇA?

QUAN PUC FER EFECTIVA
LA INSCRIPCIÓ (MATRÍCULA)?

A partir del dia 8 de setembre
(prèvia confirmació de la teua plaça).
QUAN I COM PUC
SOL·LICITAR LA BECA?

Pots sol·licitar-la en el moment de presentar
la sol·licitud a través del mateix correu
electrònic: coord_ext_articulacions@ivam.es.
Data límit per a sol·licitar la beca:
25 de juliol del 2022

1) L’expedient acadèmic o trajectòria
professional.
2) Un justificant d’ingressos (pots presentar
una còpia de la declaració de la renda o bé
un document en el qual s’acredite que tens
exempció de fer-ne).
3) Una carta de motivació amb una extensió
d’una pàgina o un vídeo de presentació
(màxim dos minuts de duració).

Rebràs la confirmació el dia 7 de setembre
del 2022. Els dies anteriors, 5 o 6 de setembre,
podríem convocar-te a una xicoteta entrevista
personal.
QUAN SABRÉ SI M’HAN
CONCEDIT LA BECA?

La resposta sobre la concessió de la beca
i l’admissió en el programa es fa alhora.
En el cas que la beca no es concedisca, s’ha
d’abonar la matrícula de manera ordinària.
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ON HE DE MATRICULAR-ME?

Has de matricular-te en totes dos universitats:

·

·

Universitat de València: Certificació en
Articulacions. Pensament i pràctiques crítiques
IVAM (30 ects), s’estén d’octubre del 2022
a febrer del 2023.
Universitat Politècnica de València: Diploma
d’Extensió Universitària en Articulacions.
Pràctiques artístiques contemporànies IVAM
(30 ects), s’estén de febrer a juny del 2023.

ÉS OBLIGATORI CURSAR
ELS DOS QUADRIMESTRES?

El programa d’estudis està dissenyat per
a cursar-se de manera conjunta i consecutiva
en l’IVAM. No és obligatori, però en el
procés d’admissió es valoren favorablement
les persones que comuniquen la voluntat
de matricular-se en les dos certificacions.
QUIN TÍTOL OBTINDRÉ?

Obtindràs, de la Universitat de València,
la certificació en Articulacions. Pensament
i pràctiques crítiques IVAM (30 ects) i, de la
Universitat Politècnica de València, un diploma
d’Extensió Universitària en Articulacions.
Pràctiques artístiques contemporànies IVAM
(30 ects). L’IVAM expedirà, a més, un
certificat d’aprofitament de tot el programa.
ÉS OBLIGATÒRIA L’ASSISTÈNCIA?

Sí, el programa està dissenyat per a fer-se
de manera presencial. S’ha d’assistir a un
80% de les sessions per a obtindre els títols.
QUIN ÉS L’HORARI?

SÓN NECESSARIS ESTUDIS
UNIVERSITARIS PER A FER
EL PROGRAMA?

No, pot accedir qualsevol persona
interessada en les pràctiques artístiques
contemporànies, el pensament crític,
l’estètica i les històries de l’art.
QUANT DURA CADA MÒDUL?

Els tres mòduls: Pràctiques metabòliques
contemporànies, Ruptures i remediacions del
discurs i Caminant amb el cap, pensant amb
els peus, s’estenen al llarg de tot el programa
(d’octubre del 2022 a juny del 2023).
QUIN TIPUS DE TREBALL
HE DE PRESENTAR EN CADA
QUADRIMESTRE?

Al final de cada quadrimestre, l’alumnat
ha de lliurar una proposta.
En el cas de la UV, s’ha de formalitzar un
treball d’escriptura expandida (individual).
En la UPV, s’ha d’articular la presentació
pública d’un projecte (col·lectiu) de
programació, mediació o creació de visibilitat
en la programació de l’IVAM.
QUI EM FARÀ DE TUTOR?

Un equip de professionals i docents
acompanyen tot el programa.
El teus contactes més directes seran:
Laura Vallés Vílchez (coordinadora acadèmica),
Hasan G. López (UV), Eva Álvarez i Carlos
Gómez (tots dos per la UPV).

De dimecres a divendres d’11 a 14 h.
Si bé algunes setmanes, les sessions es poden
estendre a dilluns i dimarts.

Els tutors de pràctiques i projectes són:
Sociedad Doctor Alonso (Sofía Asencio i
Tomás Aragay), Taller Placer (Paula Miralles
i Vicente Arlandis) i Migue Martínez.

ON ES FA?

A més, comptaràs amb el suport i tracte
directe de l’equip de l’IVAM, gràcies al suport
del Departament de Programes Públics
(Activitats i Educació).

Les sessions són fonamentalment en
l’IVAM Centre Julio González
(Guillem de Castro, 118, 46003, València).
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