
 

1 
 

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció dels alumnes 
del Programa d’estudis independents (PEI) del MACBA Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, i la convocatòria pel curs acadèmic 2021-2022 
 
 

I.- L’article 4.1 dels Estatuts del Consorci del MACBA estableix com a un dels seus objectius “c) 
L'estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d'Art Contemporani de Barcelona com 
a espai per gaudir de l'art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, 
com a espai per a la formació i l'educació de la sensibilitat i l'esperit crític de les persones”. 

Amb la finalitat de fomentar la formació i l’educació en l’art contemporani, el MACBA ha 
implementat un programa d’estudis independents que es conceptualitza com a dispositiu 
d’aprenentatge que té com a objectiu fonamental mobilitzar el pensament crític i activar la 
imaginació política des de la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions 
politicoinstitucionals. 

II.- Vist el que disposa l’article 14.1 b) dels Estatuts del Consorci del MACBA sobre les 
competències i funcions del director,  

RESOLC 

Primer.- Aprovar les bases reguladores que han de regir la selecció d’alumnes del Programa 
d’estudis independents (PEI) del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, que consten 
a l'annex d'aquesta resolució, i la convocatòria pel curs acadèmic 2021-2022. 

Segon.- Disposar la seva publicació en el web del MACBA. 

Tercer.- Convocar el procés de selecció d’alumnes participants en el PEI pel curs acadèmic 
2021-2022, d’acord amb les bases reguladores. El curs acadèmic 2021-2022 s’inicia el 14 de 
setembre de 2021 i finalitza el 30 de setembre de 2022. 

Quart.- Obrir el termini de presentació de sol·licituds a partir de l’endemà de la publicació de 
la present convocatòria en el web del MACBA. El canal per a presentar les sol·licituds és el 
correu electrònic, a l’adreça pei@macba.cat. 

Cinquè.- Determinar pel curs 2021-2022 el número de places disponibles en 24 i el preu de 
la matrícula en 3.000€. 

Sisè.- Determinar com a data límit per efectuar el pagament del primer pagament del 50% 
de l’import de la matrícula el 27 de juny de 2021 i com a data límit per efectuar el pagament 
del segon 50% el 10 de setembre de 2021. 

Setè.- Indicar que el programa docent es pot veure modificat per alteracions produïdes per la 
COVID-19 i que el MACBA es reserva el dret a convertir algunes activitats docents presencials 
en activitats docents virtuals, si així ho requereixen les circumstàncies. S’annexa a la present 
resolució el Programa del curs 2021-2022, que en regirà la docència. 

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, escau interposar recurs d’alçada 
davant del Consell general del Consorci del MACBA en el termini d’un mes a comptar de 
l'endemà de la data de publicació en el web del MACBA. 

Barcelona, a la data de signatura 

  

Ferran Barenblit 
Director  
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Annex 

Bases reguladores per al funcionament i la selecció dels alumnes del PEI 

 

1. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és definir el funcionament i els criteris de selecció dels alumnes 
participants en el Programa d’estudis independents (PEI) del MACBA Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona. 

2. Naturalesa del PEI 

El Programa d’estudis independents (PEI) del MACBA és un dispositiu d’aprenentatge que té 
com a objectiu fonamental mobilitzar el pensament crític i activar la imaginació política des de 
la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions politicoinstitucionals. El 
PEI no és un programa de capacitació professional, sinó un espai d'exploració i activació del 
saber. 

El PEI és un programa d'estudis propis que forma part del Centre d'Estudis del MACBA i que no 
està adscrit a cap universitat. El seu nivell de complexitat equival al dels estudis acadèmics 
predoctorals (postgrau o màster oficial). 

Es tracta d’un programa presencial, de dedicació intensa: normalment ocupa quatre tardes a la 
setmana, de 16.00 a 19.00 hores. A més, requereix temps per a la lectura i l'estudi, per a reunions 
amb grups de recerca i per a seminaris oberts, que se celebren alguns caps de setmana. La 
docència del PEI s’estructura en trimestres, té una durada global de 12 mesos, i es duu a terme 
a les instal·lacions del museu (aules del museu, biblioteca, entre altres). 

El PEI està dirigit pel director de Programes del MACBA juntament amb dos membres de l’equip 
docent. Són funcions de la Direcció Acadèmica: 

- El disseny i l’execució del programa.  
- La coordinació i el disseny de l’àrea de continguts, de la metodologia de treball i de 

l’avaluació dels alumnes. 
- La representació institucional del PEI i el foment de la col·laboració d’aquest programa 

amb altres organismes públics o privats en consonància amb l’equip del MACBA. 
- Vetllar per un bon funcionament del grup d’alumnes. 
- La participació en la selecció dels alumnes. 

El PEI també compta amb la Coordinació de Docència, que s’ocupa d’elaborar calendaris i 
gestionar la informació relativa als continguts i que és l’enllaç entre els estudiants i la Direcció 
Acadèmica. Duu a terme una permanència a disposició dels alumnes per a possibles consultes 
presencials.  

La Secretaria Acadèmica del PEI gestiona les qüestions administratives i les relacions amb el 
museu.  

3. Persones beneficiàries 

Aquest programa s’adreça a persones amb formació, procedència i orientació professional 
diverses: des d’artistes fins a professors; arquitectes; historiadors; sociòlegs; antropòlegs; 
activistes; curadors; psicòlegs, etcètera, que comparteixin l’interès en l’estudi com a experiència 
d’aprenentatge col·lectiu.  



 

3 
 

No hi ha límit d’edat i és aconsellable tenir coneixements del català, així com un nivell alt de 
castellà i d’anglès (oral i escrit). 

4. Presentació de sol·licituds 

Les persones que vulguin participar al PEI han de presentar una sol·licitud a través dels canals 
que es posen a disposició a aquest efecte, dels quals s’informa al web del MACBA per a cada 
convocatòria.  

Les persones que hi estiguin interessades han de presentar la documentació següent: 

- Sol·licitud de participació, signada i segons el model proporcionat al web del MACBA. 
- Abstract de la proposta de recerca per desenvolupar al PEI (artística, teòrica, col·lectiva, 

pedagògica…), amb una extensió màxima de 300 paraules. 
- Carta de motivació, amb una extensió màxima de 500 paraules. 
- Currículum.  
- Fotocòpia en color del DNI o passaport vigent. 

Opcionalment, es pot presentar la documentació següent: 

- Cartes de recomanació, com a màxim dues. 

El termini de presentació de la documentació per a la sol·licitud de participació és de 20 dies 
naturals a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria 
corresponent al web del MACBA. 

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació d’aquestes bases, així com les de la 
convocatòria, i la prestació del consentiment per publicar, al web del MACBA, el nom i cognoms 
a la classificació definitiva. 

La documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya. 

5. Procés i criteris de selecció  

El nombre de places disponibles per curs es determina a la convocatòria corresponent. 

La selecció dels alumnes participants al PEI consisteix en una valoració de les candidatures per 
part del Comitè de Selecció, d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases. 

Es valora la diversitat dels perfils i les seves trajectòries des d'una perspectiva acadèmica i, 
alhora, prenent en consideració les diverses formes en les quals el coneixement es produeix: la 
pràctica artística, l'activisme, la recerca, la trajectòria laboral o l'estudi, entre altres. Així mateix, 
es valora la relació entre l’experiència i l’activitat dels sol·licitants, sigui de tipus acadèmic o 
professional, amb els continguts i objectius del programa del PEI de cada convocatòria. 

Per fer la valoració es tenen en compte els materials que s’hagin aportat en el procés de 
sol·licitud. Tot i així, el Comitè de Selecció, per tal de conèixer amb més concreció la vàlua i 
capacitat dels aspirants, pot fer una entrevista (presencial o en línia). En aquest cas, es convoca 
els aspirants mitjançant un avís telemàtic (correu electrònic, notificació electrònica, etcètera) 
en què s’indica el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc l’entrevista.  

Els criteris de valoració són els següents, i es puntuen globalment amb un màxim de 15 punts: 

- Excel·lència de la formació curricular o de la pràctica. 
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- Adequació al programa. 
- Proposta de recerca presentada per desenvolupar al PEI. 

El Comitè de Selecció emet una acta amb la proposta de classificació de les candidatures en 
un termini no superior a 30 dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de 
sol·licituds. La proposta de classificació està ordenada de més a menys puntuació obtinguda i 
conté el nom i cognoms dels aspirants, la puntuació total obtinguda i la proposta d’aspirants 
admesos i en llista d’espera, depenent de les places disponibles a la convocatòria corresponent. 

El director del museu resol, en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la data de l’acta del 
Comitè de Selecció, la classificació definitiva, que es publica al web del MACBA i es notifica per 
mitjans telemàtics a les persones admeses i en llista d’espera, en un termini no superior a 3 dies 
hàbils des de la data de la resolució.  

En aquesta mateixa notificació s’informa els estudiants admesos de l’import de la matrícula que 
han d’abonar en la seva totalitat abans de l’inici del curs, import en què ja s’haurà descomptat 
la beca assignada en cas que se’n sigui beneficiari (procés que es regula d’acord amb la 
convocatòria de beques corresponent al curs que pertoqui i segons les Bases reguladores de les 
beques del PEI). En aquesta notificació també s’adjunta el formulari de matrícula en què s’indica 
el procediment i les modalitats de pagament (transferència o domiciliació bancària). 

6. Comitè de Selecció 

El Comitè de Selecció l’integren els membres següents: 

- Direcció Acadèmica del curs corresponent. 

- Coordinador o coordinadora de docència. 

El Comitè de Selecció resol els dubtes i incidències que puguin sorgir i tot allò que no estigui 
previst en aquestes bases i que hi faci referència. 

7. Preus i condicions de pagament  

El preu de la matrícula del curs es determina a la convocatòria corresponent.  

Els estudiants admesos poden fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis del 50% 
cadascun. Les dates màximes per fer efectius els pagaments es defineixen a la convocatòria 
corresponent. En qualsevol cas, cal que s’hagi fet el pagament íntegre de la matrícula a l’inici del 
curs. 

El fet de no pagar la matrícula dins els terminis estipulats comporta la suspensió automàtica dels 
drets com a estudiant del PEI i l’assignació de la plaça a la següent persona de la llista d’espera.  

El pagament s’ha de fer a través de transferència o domiciliació al compte bancari del qual 
s’informa a la notificació d’admissió.  

L’estudiant que no continuï els estudis pot sol·licitar l’anul·lació de la matrícula, la qual cosa 
comporta el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament 
formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d’avaluació i de la condició d’estudiant i dels 
beneficis que aquest estatus implica. En tots els casos, l’anul·lació de la matrícula comporta la 
pèrdua de la plaça. 
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L’anul·lació de matrícula per motius personals no requereix cap tipus de justificació i es pot 
demanar a la Secretaria Acadèmica del programa en qualsevol moment. L’anul·lació no té 
efectes econòmics i no comporta la devolució dels imports satisfets. 

 
8. Calendari i terminis 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al web. 

Valoració i classificació de les candidatures: 30 dies naturals com a màxim des de l’acabament 
del termini de presentació de sol·licituds. 

Resolució de la selecció definitiva: 5 dies hàbils a comptar des de la proposta de classificació. 

Notificació als alumnes admesos: 3 dies hàbils des de la resolució de la selecció definitiva. 

Matrícula i primer pagament: 20 dies naturals des de la notificació de l’admissió. 

9. Drets i deures de les persones admeses 

Són deures de l’alumnat admès al PEI: 

- Pagament del 100% de la matrícula abans de l’inici del curs. 
- Compliment de les bases generals i específiques de la convocatòria. 
- Assistència continuada a les classes i els tallers. És requisit indispensable una assistència 

mínima del 80% per tal d'aconseguir l'acreditació acadèmica, excepte en casos justificats 
i acceptats pel Claustre. 

- Compliment de les mesures de seguretat i d’ús dels espais establertes pel MACBA. 

Són drets de l’alumnat admès al PEI: 

- Rebre la docència i els tallers definits en el programa i establerts a la convocatòria 
corresponent. 

- Disposar de cobertura d’accidents personals durant la vigència del curs, a càrrec del 
MACBA. 
 

10. Acreditació acadèmica 

En acabar el curs, el MACBA lliura un certificat d’aprofitament als alumnes que hagin presentat 
el treball final individual (prèviament validat i aprovat pel tutor corresponent) i que hagin assistit 
a un mínim del 80% dels seminaris, tallers i altres activitats del programa.  

11. Política de modificacions i cancel·lacions  

El MACBA es reserva el dret d’adaptar el contingut del programa o fer canvis puntuals de docents 
i ponents, sempre mantenint l’essència i les línies definides al programa. 

A part, el MACBA pot cancel·lar, modificar o posposar la seva activitat docent de manera parcial 
o total, degut a causes de força major i altres causes sobrevingudes que impedeixin el 
desenvolupament correcte del programa. En cas que el MACBA cancel·li el PEI, i degut a 
aquestes causes, si es produeixen abans de l’inici del curs, es procedirà a retornar totalment 
l’import percebut en concepte de matrícula.  

En cas que s’hagi de posposar l’inici del curs per causes sobrevingudes, l’estudiant té el dret de 
cancel·lar la matrícula durant les dues setmanes posteriors a la notificació del nou calendari i 
del retorn dels imports pagats en concepte de matrícula. 
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12. Tractament de dades de caràcter personal 

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels sol·licitants són tractades amb la 
finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d'acord amb els principis de seguretat i 
confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. 

13. Normativa aplicable 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la resta de legislació concordant. 

14. Informació i preguntes freqüents 

Per a qualsevol informació addicional les persones que hi estiguin interessades poden escriure 
un correu electrònic o utilitzar els canals de comunicació que es posin a disposició i que es 
comunicaran al web del MACBA. 
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Annex  

Programa docent del curs 2021-2022 

 

PROGRAMA D'ESTUDIS INDEPENDENTS 

8a edició del PEI 

Setembre de 2021 – setembre de 2022 

El Programa d’Estudis Independents (PEI) del MACBA és un dispositiu d’aprenentatge que 
té com a objectiu fonamental mobilitzar el pensament crític i activar la imaginació política 
des de la intersecció de pràctiques artístiques, ciències socials i intervencions 
politicoinstitucionals. Una de les claus del programa consisteix a desenvolupar la 
capacitat crítica per facilitar el lliure trànsit entre paradigmes de pensament. En aquest 
sentit, el PEI, més enllà de ser un espai per a l’afirmació de representacions i identitats, 
pretén qüestionar les categories tancades per activar una imaginació antagonista que 
elabori els seus fronts de lluita estètica i política. 

La naturalesa parainstitucional del programa (en el dins-fora del museu i en el fora de la 
universitat) permet trencar la idea preconcebuda del que és un espai d’«alta formació» i 
facilita escapar de la lògica d’adquisició de competències o professionalització. Es tenen 
en compte les implicacions polítiques de tota forma de saber i, per tant, els continguts 
del programa es vinculen a diverses tradicions d’experimentació pedagògica i discursiva, 
enteses no només com a materials d’estudi, sinó com un conjunt de pràctiques vives 
capaces de configurar nous espais per al coneixement. 
 
El programa parteix del paradigma feminista per traçar noves genealogies de la pràctica 
artística des de l’ecologia política amb el propòsit de fer aportacions als debats del 
decreixement i la transició ecològica des del camp de l’art. L’estudi de la temporalitat de 
les imatges i la seva capacitat per redefinir les articulacions entre imaginació i història 
esdevé un element central en un programa que busca redefinir nocions com creixement, 
desenvolupament o límits, qüestions centrals per a les lluites culturals i materials en 
defensa de la vida. 

El programa configura un espai per a la mobilització dels sabers i la recomposició de les 
accions, en què els qui formem la comunitat educativa de cada edició ens enfrontem al 
repte de posar en pràctica una concepció de l’educació com a espai d’experimentació i 
alliberament. El PEI es reconeix en la tradició de les pedagogies feministes i 
emancipadores i en les pràctiques queer, i per això té com un dels horitzons principals fer 
de l’aprenentatge compartit una pràctica d’implicació, d’estima mútua i de trobada amb 
allò estrany, tant de cadascun de nosaltres com dels mons que travessem. El programa 
mateix s’organitza a partir d’una sèrie oberta de qüestions que permeten enllaçar els 
diferents cursos i seminaris amb les propostes d’investigació dels participants. El mateix 
desenvolupament del curs crearà, modificarà i sortirà a trobar nous interrogants que 
mobilitzin l’estudi i l’acció. 

Les coordenades que dibuixen el programa són: 

• visualitats crítiques i ecologies artístiques; 
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• filosofies de la imaginació; 
• dimensions de la crisi ecosocial. 

Aquestes qüestions dibuixen el camp en el qual es desenvoluparan els cursos, seminaris 
i tallers. No s’entenen com a línies o eixos independents, sinó que s’interrelacionen entre 
si i miren de respondre les qüestions que mobilitzen els continguts del programa. 

Continguts, organització docent i calendari 

El programa s’organitza entorn de quatre trimestres amb una estructura mensual de tres 
setmanes de docència i una de recerca personal. El programa comença el 14 de setembre 
de 2021 i acaba el 30 de setembre de 2022 amb la presentació de les investigacions de 
les estudiants. No hi ha docència el mes de desembre de 2021 ni a partir de la segona 
setmana de juliol de 2022. A banda de les classes lectives i dels tallers, el programa 
compta amb un programa obert en forma de seminaris internacionals, cursos 
monogràfics i conferències, en què el grup de participants entra en contacte amb altres 
agents de la ciutat. 

Què pot fer l’art amb relació a la crisi ecosocial? 

És una de les preguntes fonamentals que mobilitza aquesta edició del PEI. La realitat 
actual requereix un compromís amb aliances renovades entre l’art, les experimentacions 
institucionals i les noves formes d’activisme en les lluites per la justícia social i ambiental. 
En aquest sentit, es proposa repensar la pràctica artística des de l’ecologia política, així 
com reescriure les genealogies de l’art des de posicions feministes per interrogar-se 
sobre la potència de l’art amb relació a la transformació del món existent, com també en 
la configuració de noves subjectivitats i la reorientació del desig. En aquest context, quin 
pensament utòpic activa l’art?, com connectem desigs, límits i utopia? 

Qualsevol pràctica institucional situada i compromesa políticament que superi el relat 
formalista de la història de l’art i les delimitacions disciplinàries de la modernitat ha 
d’incorporar els moviments socials com a instigadors de la creació artística (i el treball 
institucional): des de les lluites pels drets civils, l’alliberament sexual, les lluites de 
sensibilització de la sida o els moviments ecologistes, pacifistes o de descolonització fins 
a les mobilitzacions més recents del Black Lives Matter.  

Com entrenem una imaginació no sotmesa a la normativitat d’allò establert? 

No hi ha imaginació que no sigui política. L’individualisme ens ha fet creure que ser 
imaginatius és una característica pròpia de cadascú, un do fins i tot, una gràcia o un talent 
que uns tenen i d’altres no. Però la imaginació no és un do, és una pràctica que s’aprèn: 
és la pràctica de fer present allò absent. És la composició lliure però no arbitrària de les 
perspectives sobre el món. Es tracta del poder de donar la realitat més alta possible a 
pensaments, accions o persones que no són ni nostres ni ens resulten propers. La 
condició per poder fer-ho és reconèixer que no ens coneixerem mai prou a nosaltres 
mateixos com per poder basar-nos en una identitat que ens prescrigui la nostra conducta. 
Així, la imaginació, com a força ètica i política, es deriva d’un no saber, d’un no conèixer-
nos prou que ens obre a l’existència i a la perspectiva dels altres. D’altres presents, però 
també d’aquells que ja han existit o que han de venir. Per tot plegat, treballarem a partir 
de preguntes com: quines tensions es donen entre la fantasia i la imaginació?, com 
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connectem desigs, límits i utopia?, com podem ser cossos que imaginen?, com volem ser 
educats? 

Què és posar la vida al centre? 

La idea hegemònica de Progrés s’ha construït sobre la fantasia de l’enlairament 
prometeic de la natura i dels cossos. La negació de la nostra condició d’éssers de la Terra, 
vulnerables, i un per un finits, és tan sols una gran il·lusió que acaba modificant de manera 
irreversible l’ambient de què depèn la seva pròpia supervivència. Després d’aplicar 
durant dècades a la natura viva la lògica de les coses mortes, arribem a l’emergència de 
la civilització: escalfament global, pèrdua de biodiversitat, superació de la biocapacitat de 
la Terra, contaminació de sòls, aire i aigua, zoonosi, proliferació de malalties, pandèmies, 
desigualtats, explotació, expulsions… Ja no es pot mirar a una altra banda. Es produeix un 
xoc entre geopolítica i geofísica. Gaia emergeix com a subjecte històric, sense 
consciència, però amb agència. La justícia, el dret o la cultura ja no es poden pensar sense 
tenir en compte la intrusió de Gaia. 

Enfrontar la crisi ecosocial exigirà superar la fantasia de la individualitat i estimular una 
imaginació ben assentada a la Terra, els cossos i les seves necessitats. Una imaginació 
que ens permeti mirar el capitalisme des de fora, tot i que hi siguem a dins. Aquest «fora» 
pot ser Gaia, com un punt excèntric des del qual doblegar el braç dels diners. Quines 
pedagogies, racionalitats i emocions afavoreixen relacions simbiòtiques centrades en la 
suficiència i el repartiment, que facin d’allò comú i la cura un principi polític? 

Preguntar-se en comú: programa de recerca 

El programa del PEI 2021-2022 comptarà amb un laboratori permanent de recerca de 
freqüència setmanal. Cada dilluns de les setmanes de docència hi haurà una trobada 
entre la comunitat educativa del programa que servirà per escoltar, dialogar i elaborar 
continguts i experiències. Els continguts i les metodologies seran gestionats per les 
estudiants en col·laboració amb la direcció i coordinació. El propòsit del laboratori és 
sostenir un espai permanent d’interrogació i acció en relació amb els continguts del 
programa, així com generar unes metodologies de treball que sobrepassin la lògica de la 
producció de coneixement privativa i individualitzada, desbordin els continguts 
predissenyats i desafiïn les disciplines tradicionals. S’hi compartirà l’estat i el procés dels 
treballs de recerca, es faran tutories col·lectives i trobades amb artistes, col·lectius i 
pensadors que puguin posar-se en relació amb les investigacions en curs. 

La peça central del recorregut de cada estudiant es concreta en la seva proposta de 
recerca personal (individual o col·lectiva), que s’elaborarà en el transcurs de l’any 
acadèmic en companyia d’un tutor vinculat a la trajectòria del PEI (membres de la direcció 
acadèmica, exalumnes, professors del programa, comissaris del museu…), i serà 
compartida en moments puntuals amb la resta de les estudiants i altres agents al 
laboratori permanent. Aquestes investigacions poden presentar-se en qualsevol forma 
final: performativa, fílmica, com a projecte curatorial o com a recerca acadèmica, entre 
d’altres. 

Per poder presentar el projecte final, caldrà haver lliurat les memòries que acreditin el 
seguiment del conjunt del programa, segons les indicacions que els docents donaran a 
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l’inici de curs i que tenen com a objectiu l’aprofitament personal i creatiu de cadascuna 
de les propostes de treball i estudi. El recorregut del PEI s’entén com un conjunt que no 
s’avaluarà per parts sinó en conjunt, de manera qualitativa i col·laborativa. 

Direcció acadèmica 2021-2022: Marina Garcés, Yayo Herrero i Pablo Martínez 

Coordinació acadèmica 2021-2022: Ingrid Blanco 

Secretaria acadèmica: Cristina Mercadé pei@macba.cat 
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