
 
 
 
 

OFERTA DE PRÀCTIQUES MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 
 

El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) ofereix la possibilitat de fer pràctiques al 

departament de Producció donant suport a l’àrea d’Audiovisuals.  

 
Aquesta col·laboració proporcionarà coneixements en el seguiment i la implementació de l’estratègia 

general i específica, endinsant-se en el dia a dia d’una institució cultural referent en el seu sector i 

participar activament en l’assoliment dels objectius marcats. 
 

1. Departament de l'organització 

Les pràctiques es realitzaran al Departament d’Audiovisuals del MACBA. Les tasques principals 
d’aquest departament són:  

 

- La preparació i muntatge de les obres audiovisuals de les exposicions. 
- La producció tècnica i realització de tot tipus de tasques audiovisuals del programa 

d’activitats del museu. 

- La digitalització dels vídeos de la Col·lecció del museu així com la realització de tasques 
complementàries a la mateixa. 

- L’ elaboració de vídeos de documentació de les exposicions i activitats del museu. 

 
 

2. Perfil  
 

La persona que realitzi les pràctiques ha de tenir coneixements acreditats principalment en: 
 

- El funcionament de l’equipament i eines tècnics bàsiques utilitzades en la realització de 

materials audiovisuals. 
- Els coneixements necessaris del personal tècnic que forma part dels processos de producció 

d’audiovisuals. 

 
3. Pla de treball assignat 

 
La persona que realitzi les pràctiques col·laborarà amb el responsable d’audiovisuals del museu 
principalment en: 

 

- L’elaboració del calendaris i de les produccions audiovisuals del museu. 
- La preparació, elaboració i realització de projectes audiovisuals. 

- El control i seguiment dels processos de producció d’audiovisuals 

 
 

4. Requeriment acadèmics  



 
 

Estudiants de Cicle formatiu o Grau en l’entorn audiovisual o similar ( tant en processos 

audiovisuals com en la seva execució tècnica) imprescindible que puguin realitzar un conveni de 

pràctiques acadèmiques. 

 
5. Idiomes: 

Català, castellà, anglès. Es valoraran altres idiomes. 

 
6. Coneixements informàtics: 

 

Coneixement de programes de captura, edició i codificació de vídeo així com de ofimàtica bàsica. 
Coneixement d’equipament de producció audiovisual (càmeres, microfonia, projectors, ...). 

 

7. Horari:  
 

L’ horari de treball de preparació de matí tot i que serà necessària la presencia en algunes de les 

activitats del museu que es puguin desenvolupar per la tarda així com alguns caps de setmana. 
 

8. Data d’incorporació: Febrer-Març 2021 

 
9. Durada de les pràctiques: 6 mesos + possibilitat d’altres 6 mesos 

 

10. Ajut econòmic a l’estudiant: L'estudiant rebrà una ajuda de 6€/hora 
 

11. Disponibilitat a realitzar les pràctiques en remot (no presencial) 
 

Observacions: 
Donada la situació actual extraordinària, com a conseqüència del Covid19, les Pràctiques Curriculars 

i/o extracurriculars s’hauran de poder realitzar en format no presencial o semipresencial, segons les 
instruccions sanitàries vigents, per aquest motiu l’estudiant en pràctiques haurà de disposar de 

mitjans (ordinador, wifi, etc...) per a poder realitzar les pràctiques en remot. 

 


