
 
 

OFERTA DE PRÀCTIQUES MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA 

 

Empresa: CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) 

 

1. Àrea/ Departament de l’empresa: Logística i Registre 

 

2. Perfil: Estudiant interessat i amb possibilitats de realitzar un conveni de pràctiques amb la seva 

universitat 

 

3. Pla de treball assignat (detallat):  

En relació a les exposicions temporals:  

• Suport en les tasques inicials i prèvies al concurs de transports.  

• Suport en les tasques prèvies al muntatge  

• Suport en les tasques durant el muntatge i desmuntatge a sales  

• Suport en les tasques post inauguració  

• Suport en les tasques post- desmuntatge  

En relació a la col·lecció permanent:  

• Suport en la gestió diària dels préstecs d’obres de la col·lecció a altres institucions.  

• Suport en l'inventariat i catalogació.  

• Suport en les tasques d'edició, re-nombrar fotografies, fer fotografies, caràtules, re- 

etiquetatge, ordre a calaixeres, vincular plànols d’arquitectura al Museum Plus ,…)  

• Suport en les tasques de fotografia: Control del material a fotografiar, control de la tasca 

dels fotògrafs, etc.  

Recerca d'informació, contrast i introducció a les bases de dades.  

  

4. Requeriment acadèmics (estudis adequats a l’oferta o similars):  

Estudiant d’Història de l'Art, Humanitats. Valorable estudiant de Màster en Estudis avançats 

Història de l’Art o similar 

 

5. Idiomes: Català, castellà i anglès 

 
6. Coneixements informàtics: Microsoft Office nivell usuari 

 

7. Horari: matins De 9 a 14h  

 

8. Data d’incorporació: abril 2021 

 
9. Durada de les pràctiques: 6 mesos amb possibilitat de pròrroga 6 mesos més 

 

10. Ajut econòmic a l’estudiant: Les pràctiques tindran una ajut de 6€ bruts/hora un cop s’hagi 

completat les obligatòries curriculars 

 
 



 
 

11. Objectius de les pràctiques:  El Registre comporta l'adquisició i la utilització de coneixements 

tant de Conservació Preventiva com solucions logístiques, econòmiques, contractuals, 

d'assegurança, així com també el control físic de les obres des del moment en què són 

sol·licitades en préstec als seus propietaris fins el moment en què els són retornades.  

S’assignarà al projecte concret de buscar solucions logístiques de traçabilitat de les obres d’art.  

La persona que sigui seleccionada per a fer pràctiques en aquest tipus de projecte es formarà en 

aquests coneixements i donarà suport en les tasques més mecàniques sense perdre de vista la 

globalitat. 

 
 
NOTA COVID-  
Amb motiu de la crisi sanitària COVID, les pràctiques habituals es veuen alterades. Les 
pràctiques es realitzaran mitjançant teletreball i només en els casos imprescindibles s’assistirà al 
MACBA de manera presencial.  

 

 

 

 

 

 


