
 
 

 
 
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 2023-2024 
 

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 2023-2024. 
 
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 
2023-2024, d’acord amb les bases reguladores. El curs acadèmic 2023-2024 s’inicia l’1 de 
març de 2023 i finalitza el 21 de juny de 2024.  

 
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 2023-2024 el número de places disponibles en 30 i el preu de 
la matrícula en 2.000€.  
 
Sisè.- Determinar com a data límit per efectuar el pagament de l’import de la matrícula el 28 
de gener de 2023. 

 
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.  
 
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, 23 de setembre de 2022  
 
 

 
 
 
Elvira Dyangani Ose 
Directora 



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 14 mesos, i es duu a terme 
a les instal·lacions del museu (aules del museu, auditori convent, biblioteca, entre altres).  
 
El PEI està dirigit per, Elvira Dyangani Ose, directora del MACBA, juntament amb dos membres 
de l’equip docent: Max Jorge Hinderer Cruz i Kader Attia, i Myriam Rubio com a Conservadora 
adjunta del Programa Acadèmic. 
 
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 una Professora assistent, 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.   



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 (5) 
- Adequació al programa/ carta de motivació (5) 

- Proposta de recerca presentada per desenvolupar al PEI  (5) 



 
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.  

 
La directora 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. 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.  
- Conservadora adjunta del Programa Acadèmic 
- Professor/a assistent  
 

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.  
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. 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 d'aplicació, selecció i matrícula 

Inscripció i presentació de sol·licituds: Del 26 de setembre al 14 d'octubre de 2022 
 
Valoració de candidatures: Del 17 al 31 d'octubre de 2022 
 
Comunicació de la valoració definitiva: De l'1 al 5 de novembre de 2022 
 



Notificació admesos: Del 6 al 9 de novembre de 2022 
 
Matrícula: Del 9 al 28 de gener de 2023 

 
 
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 el Certificat d’aprofitament, 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.  
 
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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