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

 

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

Àrea de Comunicació i Desenvolupament.   

Aquesta col·laboració proporcionarà endinsar-se en el dia a dia d’una institució cultural referent en el seu 

sector i conèixer el funcionament de l’àrea de Àrea de Comunicació i Desenvolupament. 

 

1. Departament de l’empresa: Departament de Mitjans Digitals 

 

2. Perfil: Oferim plaça de pràctiques per donar suport al departament de Mitjans Digitals en la gestió 

de les diferents plataformes digitals del museu. Donarà suport a la publicació de continguts per tal 

de mantenir la web, l’app i el canal de Youtube del museu altament actualitzats.  

Busquem una persona entusiasta de les tecnologies digitals, creativa, proactiva, responsable,  

rigorosa, que sàpiga treballar molt bé en equip, amb capacitat d'anàlisi i resolutiva en el dia a dia, 

que mostri flexibilitat i adaptabilitat a diferents circumstàncies.  

 

3. Pla de treball assignat (detallat):  

• Pujada de continguts a la web (activitats, exposicions, landings...), a l’app (missatges 

push) i al canal de Youtube del museu 

• Recerca de noves eines digitals i aplicacions   

• Suport general al departament, especialment en les tasques editorials web i a les de 

millora i optimització dels canals digitals 

 

4. Requeriment acadèmics (estudis adequats a l’oferta o similars): Gestió cultural, Estudis 

museístics, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Gestió de Continguts Digitals, Humanitats, 

Història de l’art, Belles arts. Imprescindible estar estudiant i poder realitzar un conveni de 

pràctiques mitjançant un acord amb la teva escola o universitat. 

  

5. Idiomes: Català, Castellà i Anglès (B2) 

 

6. Coneixements informàtics: Facilitat d’aprenentatge de noves eines ofimàtiques i plataformes 

web. Necessaris: Microsoft Office i Adobe Photoshop (o similar). Desitjable: coneixement de CMS 

(Drupal, WordPress, etc.).   

 

7. Horari: 5h al dia (matins)  

 

8. Data d’incorporació: Desembre 2022 

 

9. Durada de les pràctiques: 12 mesos. El màxim d’hores establert per conveni. 

 

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

 

Observacions: Disponibilitat a realitzar les pràctiques en remot (no presencial) segons les instruccions 

sanitàries vigents al llarg de les pràctiques. L’estudiant haurà de disposar dels mitjans propis necessaris per 

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


