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Programa d’Estades Formatives per a Professionals al Centre d’Estudis i 
Documentació MACBA 
 
1. Amb la finalitat de fomentar la formació permanent, millorar les competències 
professionals, intercanviar coneixements i incentivar la col·laboració amb els 
professionals que treballen a les biblioteques, arxius, centres de documentació, 
museus i institucions relacionats amb l’art contemporani, el Centre d’Estudis i 
Documentació del MACBA (CED) ofereix 3 estades no remunerades a l’any d’entre 5 i 
10 dies laborables de durada, per tal de donar a conèixer els seus processos i 
metodologies de treball, el funcionament dels seus serveis, i el desenvolupament de 
les seves activitats.  
 

2.  La convocatòria per sol·licitar les estades formatives està permanentment oberta a 
professionals que estiguin en actiu. 
 

3. Els candidats a les estades formatives hauran d’obtenir un permís de la institució 
en la que treballen. Les despeses d’allotjament i manutenció aniran a càrrec de 
l’interessat o de l’esmentada institució. 
 

4. Per sol·licitar una estada formativa, els candidats hauran de dirigir-se a 
pef@macba.cat i enviar la següent documentació: 
 

- Carta d’autorizació del responsable de la institució en la que treballen on es 
garantitzi el permís per realitzar l’estada. 
- Carta de motivació, especificant l’interès pel CED i les dates proposades d’inici i 
finalització del període d’estada sol·licitat.  
- Currículum vitae acadèmic i professional. 
 

5. Les sol·licituds seran valorades per integrants de l’equip coordinador del Programa 
d’Estades Formatives per a Professionals del CED. La selecció de les candidatures es 
realitzarà segons el perfil i l’experiència professional del sol·licitant. Es valorarà en 
funció de les tasques que realitza habitualment en el seu lloc de treball.  
 

6. Els candidats seleccionats es comprometran a complir l’assistència consensuada 
amb el CED, amb la finalitat d’aprofitar al màxim les estades. 
 

7. Com a norma general, els candidats seleccionats hauran d’atendre’s a les normes de 
seguretat generals del Museu i al reglament descrit en la normativa d’ús 
www.macba.cat/uploads/20150604/Normativa_CED_cat.pdf per a altres espais de 
consulta del CED. 
 

8. Els candidats seleccionats participaran en una sessió d’intercanvi de coneixements 
amb l’equip del CED, on compartiran la seva experiència professional a la seva 
institució. 
 

9. Una vegada finalitzada l’estada, les persones beneficiàries hauran d’entregar un 
resum i conclusions del seu pas pel CED per al seu arxiu intern. 
  

10. El CED es reserva el dret a modificar aquestes condicions sempre que ho 
consideri necessari. 

 


