
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 

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

sector i conèixer el funcionament dels processos que implica la producció artística 

 

− Àrea/ Departament de l’empresa: Àrea Producció/ Departament Producció 
 

− Perfil: Es valorarà interès, coneixements i/o participació prèvia en: 

• projectes relacionats amb sostenibilitat ambiental 

• gestió de projectes i qualitat 

• gestió cultural 

 

− Pla de treball assignat (detallat):  

Suport en la revisió continua de la gestió i execució dels projectes expositius del museu: calendari de 

producció, reunions, fites i entregues documentals, planificació de muntatges i desmuntatges, plànols, 

equips de treball, reunions, contractes, finançament, pressupostos de despesa i ingrès, incidències, 

transferències a l’Arxiu, balanç del projecte i de la documentació en general.  

• Recopilar xifres per a cada projecte a través de la seva coordinadora, seguiment de pressupostos 

mitjançant ERP Oracle i posar totes les xifres en comú als excels de tancament.  

• Recopilació, revisió i actualització de protocols i procediments, segons prioritats i necessitats 

• Participació en la recopilació de requisits i elaboració de plecs de concursos de contractació 

pública.  

• Recerca sobre gestió ambiental, participació en la recollida de dades internes i elaboració de 

documentació.   

• Suport en la difusió de comunicacions a través de la xarxa social corporativa.  

• Formació en dinàmiques i eines de gestió de projectes de producció artística (d’obra, 

d’exposicions i d’activitats).  

• Participació en reunions de treball dels projectes. 

 

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

Preferiblement en l’àmbit de l’ administració i direcció d’empreses, o camp d’humanitats amb interès    

econòmic o específica de gestió de projectes)   

 

− Idiomes: català, castellà, anglès 

 

− Coneixements informàtics: 

• Aptituds en l’ús d’eines informàtiques 

• Alt nivell d’Excel 



• Coneixements sobre bases de dades 

• Coneixements sobre software de gestió erp  

 

 

− Horari: Flexible, a acordar. 4 hores/dia. Segons la disponibilitat del candidat. 

 

− Data d’incorporació: Abril del 2023 

 

− Durada de les pràctiques: Flexible, a acordar, mínim 6 mesos. prorrogable fins a 12 mesos.   

 

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

 

 


