
MUSEU PICASSO, BARCELONA 
CONVOCATÒRIA DE PLACES DE PRÀCTIQUES - CURS 2019-20 
 
 
Presentació  
 
El programa de pràctiques per a estudiants universitaris del Museu Picasso respon a un ferm 
compromís per part del museu de col·laborar de manera activa en la formació de futurs 
professionals, com a part de la seva funció educativa.  
 
Amb aquest programa de formació mitjançant les pràctiques es vol promoure l’aprenentatge 
mitjançant l’experiència en els àmbits professionals que es desenvolupen al museu, tot 
proporcionant a estudiants de diverses vies formatives la possibilitat d’aprendre de la pràctica 
professional quotidiana i per tant millorar les seves capacitats d’inserció al món laboral. 
 
El programa inclourà sessions de formació directes amb els caps i altres integrants del departament, 
així com una reunió informativa setmanal amb altres representats departamentals del museu i 
visites formatives a institucions patrimonials que ofereixin una ampliació dels coneixements oferts. 
 
 
1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest procediment és la selecció d’estudiants universitaris de l’estat espanyol per a la 
seva participació en el programa de pràctiques de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, en la 
seva realització durant el curs 2019-20.  
 
Les pràctiques s’han de realitzar entre mitjans de febrer i el 30 de juny de 2020. Tindran una durada 
d’entre 250 a 300 hores, repartides entre 60 a 75 sessions a realitzar en matins i/o tardes laborals 
(matins de 9h a 15h i tardes de 16h a 18.30h, horari definitiu a pactar entre els interessats). 
 
 
2. Destinataris i requisits 
 

 Estar matriculat en una universitat durant el semestre en curs, en un programa d’estudis 
relacionat. 

 Haver superat, amb data de l’1 de gener de 2020, el 80% dels crèdits matriculats en el curs 
2018-2019. 

 Complir els requisits específics de formació sol·licitats a les places de pràctiques ofertes. 
 No haver participat en programes de pràctiques anteriors al Museu Picasso.  

 
 
3. Procés i calendari de selecció 
 

 19/11/19: El Museu Picasso publica l’oferta i els terminis de presentació. 
 Fins al 03/12/19: Els alumnes interessats presenten els CV i la documentació requerida. 
 11/12/19: Publicació del llistat de candidats pre-seleccionats. El Museu Picasso pre-

seleccionarà un màxim de 4 candidats per lloc de pràctiques en virtut de la seva adequació 
al perfil sol·licitat.  

 17, 18 i 19/12/19: Entrevistes dels candidats amb el cap del Departament del lloc de 
pràctiques, i la cap del Departament d’Educació i Activitats. 

 20/12/19: Publicació del llistat provisional de candidats seleccionats, a la pàgina web del 
Museu Picasso. 



 23/12/19: Publicació del llistat definitiu de candidats seleccionats, a la pàgina web del 
Museu Picasso. 

 Gener 2020: Formalització amb la Universitat. 
 Febrer 2020: Inici de les pràctiques al febrer.  
         1ª quinzena juny 2020: finalització de les pràctiques, segons calendaris específics. 

 
 

4. Presentació de sol·licituds per entrar en el procés de selecció i adjudicació de places 
 
Les sol·licituds es poden presentar des de la data de publicació del 19/11/19 fins el 03/12/19, per 
correu electrònic a l’adreça museupicasso_educacio@bcn.cat o per correu ordinari, Museu Picasso, 
At. Serveis Educatius, c/Montcada, nº15-08003 Barcelona; indicant la referència de la plaça a la que 
opten. 
 
La documentació a lliurar serà la següent: 

 Carta de presentació i motivació 
 Carta d’acord del responsable acadèmic o tutor 
 CV actualitzat 
 Documentació acreditativa d’estar matriculat en una universitat durant el semestre en curs 
 Altra documentació acreditativa dels requisits i el currículum 

 
 
5. Procés de selecció 
 
La selecció dels candidats/tes es farà segons el següent procés: 
 
5.1. Valoració del Currículum Vitae dels aspirants. Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i 
acreditats documentalment pels/per les candidat/es, fins a un màxim de 30 punts.  
 
5.2. Valoració de la carta de presentació dels aspirants. Consistirà en la valoració de l’argumentació 
dels interessos expressats pels/per les candidat/es, fins a un màxim de 20 punts.  
 
Els/les candidats/tes amb la major puntuació seran els finalistes i convocats per a una entrevista. 
 
5.3. Entrevista personal. Consistirà en un diàleg amb l’òrgan de selecció sobre qüestions vinculades 
a les funcions pròpies de la plaça de pràctiques i a les capacitats de l’aspirant. Es valorarà fins a un 
màxim de 30 punts. 
 
 
6. Obligacions dels seleccionats 
 
Els estudiants seleccionats hauran de complir, com a mínim i sense perjudici de les normatives 
internes del museu, les següents obligacions: 
 

 Complir el pla de treball previst, les disposicions del conveni i les normes de funcionament 
del Museu Picasso. 

 Assistir regular i puntualment a les sessions de pràctiques establertes, així com a les 
reunions i visites informatives que organitzi el Museu Picasso al lloc i en la data que es 
publiqui a la documentació que se li lliurarà durant el seu primer dia al museu. 

 Seguir el procediment indicat per la seva universitat necessari per la firma del conveni de 
pràctiques. 

 Signar un compromís de confidencialitat. 
 Estar cobert per l’assegurança acadèmica. 
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7. Obligacions del Museu Picasso  
 
El Museu Picasso es compromet a: 
 

 Proporcionar als estudiants una formació i un contacte amb l’àmbit professional.  
 Establir convenis de pràctiques amb les universitats on estiguin matriculats els alumnes. 
 Organitzar el programa de pràctiques i visites professionals segons els horaris i continguts 

que s’estableixi en la documentació lliurada el primer dia de pràctiques. 
 Fer el seguiment adequat de les pràctiques de cada alumne, així com una reunió de 

valoració conjunta de programa. 
 Lliurar les documentacions i valoracions sol·licitades per la universitat de l’estudiant en les 

característiques i els terminis establerts per aquesta. 


