
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 

Producció al Departament d’Audiovisuals. 

 

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

sector i conèixer el funcionament d’un Departament que interactua amb pràcticament tots el altres del 

museu. 

 

1. Àrea/ Departament de l’empresa: Producció, Departament d’Audiovisuals. 

 

2. Pla de treball assignat (detallat): 

- Introduir i actualitzar setmanalment les activitats, muntatge d’exposicions, rodes de premsa, 

enregistraments i altres novetats al calendari d’AV. Així mateix cal: Informar als tècnics dels 

canvis del calendari perquè puguin estar al corrent de tot allò que passa al museu 

simultàniament i pugin organitzar correctament la seva feina. 

- Introduir i fer seguiment d’activitats autogestionades al calendari d’AV. 

- Omplir les carpetes de les activitats amb tota la informació que vagi arribant. Tasca basada 

en: Generar documents amb les fitxes corresponents a les activitats i penjar les cartel·les o 

altres documents com riders o plànols corresponents a les activitats. 

- Fer seguiment del material audiovisual del museu i generar inventari. 

- Generar protocols de tots els processos que es duen a terme al departament d’AV: 

digitalització i formats, Zoom, YouTube, manteniment i funcionament de l’auditori Meier, 

enregistraments, exposicions i VMIX. 

- Donar accés als externs necessaris per tot allò que es du a terme al MACBA mitjançant l’eina 

de coordinació d’activitats empresarials E-Coordina. 

- Obrir i tancar sales quan falti personal tècnic. 

- Donar suport als tècnics (si s’escau) en l’ordre i revisió del material nou d’AV. 

- Col·laborar en el procés de producció de vídeos del museu. 

 

3. Requeriment acadèmics (estudis adequats a l’oferta o similars): FP en producció audiovisual, 

Comunicació Audiovisual, altres. 

 

4. Idiomes: Català, castellà i anglès 

 

5. Coneixements informàtics: Paquet Office. D’altres programes específics del museu en el que es 

formarà a l’estudiant en pràctiques. 

 

6. Horari: Preferentment matins de 9:00 a 14:00, possibilitat d’assistir puntualment a muntatges i 

activitats ens horari de tarda. 

 

7. Data d’incorporació: Gener de 2023 o abans. 

 

8. Durada de les pràctiques: Preferentment un any 

 

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


