PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA EL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL
SERVEI DE VISITES GUIADES I ACTIVITATS ORGANITZADES PEL
MUSEU MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES
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1. Objecte del Plec.
El Monestir de Pedralbes és un edifici monumental construït el 1327 dins l’estil gòtic, i està
catalogat com a Monumento Històrico-Artístico segons Decret del 3 de juny de 1931. Des de
l’any 1983 és un espai museístic obert a la ciutat i gestionat per l’Ajuntament de Barcelona on
s’hi desenvolupen activitats diverses de caire cultural.
La seva antiguitat, vàlua històrica i artística, les necessitats derivades del fet d’acollir una
important col·lecció d’art que es mostra al públic en diverses sales d’exposicions o es preserven
en sales de reserves, i les derivades del desenvolupament de diverses activitats culturals en
aquests mateixos espais, requereix la gestió de la difusió de les activitats que s’organitzen en
aquests espais, especialment la digital.
L’objecte del Plec és la prestació del servei de visites escolars, visites de públic general, familiar,
i visites inclusives, així com el disseny de noves activitats i adaptació d’altres ja existents, i també
l’elaboració del material didàctic de suport pel seu desenvolupament.
No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que les característiques homogènies
del servei no ho necessiten.

2. Condicions d’execució.
2.1. Lloc de prestació.
Ateses les característiques del contracte, els treballs de caràcter regular es duran a terme a la
seu del Monestir de Pedralbes, Baixada del Monestir, 9 de Barcelona, tot i que puntualment es
podrien realitzar activitats en instal·lacions alienes al Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes, amb motiu de col·laboracions amb centres educatius i/o institucions culturals de la
ciutat.
2.2. Quantificació.
Les tasques que estan previstes realitzar durant un any tipus, són:

TIPOLOGIA
Visites d'1 hora de dilluns a divendres
Visites d'1½ hores de dilluns a divendres
Visites de 2 hores de dilluns a divendres
Visites de 3 hores de dilluns a divendres
Visites de 3½ hores de dilluns a divendres
Visites d'1 hora en cap de setmana i festius
Visites d'1½ hores en cap de setmana i festius
Visites de 2 hores en cap de setmana i festius
Visites de 3 hores en cap de setmana i festius

ACTIVITATS/ANY
57
47
148
6
3
82
49
18
9
2

TIPOLOGIA

ACTIVITATS/ANY

Visites d'1 hora de dilluns a divendres en horari nocturn
Visites de 2 hores de dilluns a divendres en horari nocturn
Visites d'1 hora en cap de setmana i festius nocturn
Visites d'1 hora amb idiomes de dilluns a divendres
Visites d'1½ hores amb idiomes de dilluns a divendres
Visites d'1 hora amb idiomes en cap de setmana i festius
Visites d'1½ hores amb idiomes en cap de setmana i festius
Visites de 2 hores amb idiomes en cap de setmana i festius
Adaptació de guions
Conceptualització de noves activitats

7
31
12
6
1
2
1
1
2
2

2.3. Horari.
Ateses les característiques del servei, els horaris són els següents:
 Visites de dilluns a diumenge en horari diürn: de 10 a 21 h.
 Visites de dilluns a diumenge en horari nocturn: de 21 a 24 h.
2.4. Equip humà de treball i recursos tècnics.
El servei estarà format per un mínim de 4 posicions de tècnic/a d’atenció especialitzada, segons
el grup professional III “Personal d'intervenció”, Nivell A (Antic titulat/ada de Grau Superior) del
conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a
2016 (codi de conveni núm. 790022950120003).
L’empresa adjudicatària haurà de garantir que el personal destinat al servei tingui la formació
acadèmica i titulació requerida com a solvència.
L’empresa adjudicatària garantirà la formació adequada i suficient per a la prestació del servei. El
finançament dels programes formatius correrà, en tot cas, a càrrec de l’empresa adjudicatària.

3. Condicions generals per al desenvolupament del servei.
 L’empresa adjudicatària prestarà els serveis sota la supervisió i seguiment del Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes, o bé d’aquell personal contractat per aquesta
finalitat. Així mateix el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes fixarà els objectius
pedagògics i programàtics i haurà de validar tots els productes i materials didàctics i de
suport que es generin.
 L'empresa adjudicatària destinarà el personal necessari per a la realització de les tasques
durant el temps que duri l’adjudicació. Així mateix, l’empresa adjudicatària disposarà
d’efectius suficients que compleixin els requeriments previstos en els plecs per tal de
cobrir possibles absències.
 En el supòsit que l’adjudicatari consideri necessari substituir algun dels efectius habituals
destinats al servei, ho comunicarà per escrit a la Direcció del Monestir amb antelació
suficient.
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 L’empresa adjudicatària serà responsable de tenir el personal al seu càrrec en condicions
laborals legals vigents. En cap cas aquest personal tindrà vinculació jurídica o laboral
amb el Monestir de Pedralbes o amb l’Institut de Cultura de Barcelona.
 L’empresa adjudicatària es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es
fixen en el PAU i l’avaluació de riscos laborals de l’edifici seu del Monestir de Pedralbes.
Així com aquells aspectes normatius relatius a la manipulació i instal·lació de materials i
d’ús dels espais.
 L’empresa adjudicatària es compromet a facilitar un número d’atenció telefònica
permanent durant els dies que hi hagi activitats, per a notificar i gestionar incidències
sobrevingudes. Així mateix, l’empresa adjudicatària s’haurà de proveir d’una adreça de
correu electrònic, per canalitzar les comunicacions derivades d’aquest contracte.
 L’empresa adjudicatària haurà de coordinar les seves tasques amb la resta de personal
i/o empreses que prestin serveis en els espais del centre en les reunions especialment
programades per aquest fi que es realitzen.
 L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir periòdicament reunions amb els
responsables del MMP per fer valoracions conjuntes del servei prestat i proposar millores,
si s’escaigués.
 L’empresa adjudicatària serà l’encarregada del control i emmagatzematge adequat dels
materials educatius necessaris per a la realització de les activitats.
 Els educadors que realitzin el servei seran els encarregats de la preparació i recollida
dels materials necessaris per a la realització de les activitats, i de deixar els espais en el
mateix estat que l’han trobat.
 El personal de l’empresa adjudicatària anirà perfectament identificat com a educador/a
del Monestir, mentre realitzin les activitats programades. Aquest personal seguirà totes
les indicacions del personal del Monestir per al desenvolupament correcte de les
activitats.
 L’empresa adjudicatària disposarà d’un espai a les instal·lacions del Monestir per tal que
el personal pugui guardar les seves pertinences mentre es realitzin les diferents activitats.
 El museu comunicarà a l’empresa amb 48 h d’antelació les activitats anul·lades, sense
cap cost per part del museu.
 La capacitat d’activitats a realitzar es fixarà segons la demanda rebuda, intentant donar
resposta al màxim.
 L’empresa adjudicatària del present concurs no obtindrà en exclusivitat la preparació i
monitoratge de la totalitat de les activitats del Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes. El Monestir es reserva la possibilitat d’encarregar visites, tallers, materials
didàctics o qualsevol altra activitat a una altra empresa o a un autor o especialista aliens
a l’empresa adjudicatària, si així ho creu convenient.
 El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, serà titular en exclusiva dels drets de
propietat intel·lectual, amb la salvaguarda dels drets morals dels autors, dels continguts i
materials creats com a conseqüència d’aquest contracte, tant pel que fa a la seva
reproducció, com a la seva difusió, transformació i comunicació pública, fins que entrin a
domini públic i per a tots els països del món, en llengua catalana, castellana i anglesa,
amb independència del suport físic o digital.
 L’empresa adjudicatària així com el personal destinat per l’adjudicatari a realitzar les
activitats al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes no podrà realitzar la mateixa
activitat per a terceres persones alienes a aquest contracte ni fora del marc del present
contracte.
 El Reial Monestir de Pedralbes articularà de mutu acord amb l’empresa adjudicatària un
calendari de sessions formatives, a fi i efecte, de presentar les seves activitats durant el
primer mes del contracte, així com determinaran els dies, la durada i els assistents a
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aquestes sessions. També de mutu acord s’articularan les sessions de formació
addicionals que es creguin convenients.
Pel que fa a les visites, visites dinamitzades i tallers que configuren l'actual programa educatiu,
programa general i familiar del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, el Monestir
proporcionarà a l’adjudicatari:
 Guió tècnic de l'activitat on es descriuen les característiques del taller/visita guiada, a qui
va dirigit, la durada, els objectius pedagògics, la metodologia, la seqüenciació, la
dinàmica i els continguts, així com les qüestions tècniques i logístiques pertinents a cada
activitat.
 Per a la realització de nous guions vinculats a les exposicions temporals, el Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes facilitarà la realització de sessions de treball amb
els comissaris d’exposicions, els conservadors i el personal del Monestir, així com
orientacions bibliogràfiques, etc.
 Formació a l'adjudicatari sobre el programa pedagògic i programa general del Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes. S'oferiran 12 hores de formació anual a 4
membres de l’equip d’educadors.
Pel que fa a la modificació dels guions/continguts de les visites/tallers amb la finalitat d'adaptarlos a nous públics, modificació del contingut dels tallers i/o visites guiades per tal d'adaptar-los a
públics específics, a diferents objectius educatius o diferents nivells educatius, o bé per canvi de
metodologies didàctiques, pràctiques artístiques i/o durades:
 Les adaptacions es faran a partir dels guions tècnics i de continguts previs. L'adjudicatari
desenvoluparà en aquest cas una tasca d'assessorament pedagògic on el coneixement
i experiència amb noves metodologies didàctiques és important.
 Les modificacions i adaptacions dels continguts es realitzaran previ acord pel que fa als
objectius i directrius pedagògics amb el tècnic responsable del Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
 L'empresa adjudicatària haurà de presentar un projecte per escrit, que haurà d'incloure
els objectius educatius, els guions de l'educador, el material educatiu, les dinàmiques, la
metodologia i les qüestions tècniques de l'activitat amb un termini màxim de d’un mes i
mig.
 De forma orientativa, es calcula que caldrà fer l'adaptació de 2 guions per cada curs
escolar. Tanmateix, la xifra dependrà de les necessitats del Reial Monestir de Santa
Maria de Pedralbes.
Pel que fa a la conceptualització de noves activitats, d'acord amb els objectius i directrius de la
Direcció del Monestir de Pedralbes, inclourà el següent:
 Ideació i redacció d'activitats educatives (visites i tallers) per a escolars de diferents
nivells educatius, i també públic general i familiar.
 Elaboració del guió tècnic del taller on es descriuen les característiques del taller/visita
guiada: contingut, a qui va dirigit, objectius pedagògics, competències, metodologies
didàctiques, nivells educatius, seqüència temporal i durada, així com material didàctic i
fungible.
 Elaboració del guió de continguts per a l’educador on es descrigui la metodologia
didàctica que s’haurà d'utilitzar en la realització del taller i/o visita guiada, així com els
aspectes en els quals s'ha de posar èmfasi.
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 Conceptualització i confecció del dossier amb orientacions per al professorat amb
objectius d’aprenentatge, competències bàsiques i relacions curriculars.
 De forma orientativa es podrà encomanar el disseny de dues noves propostes d’activitats
per a cadascun dels cursos escolars. No obstant, aquesta xifra pot variar en funció de les
necessitats del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.
Elaboració i producció dels dossiers i materials didàctics:
 El Monestir de Pedralbes definirà les activitats per a les quals s'ha de generar els
corresponents materials didàctics.
 Els dossiers didàctics són materials de suport a les activitats adreçades al públic escolar
o al professorat, composats per textos, imatges, etc. amb la finalitat de complementar les
visites i tallers, que es duen a terme al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Han
de funcionar com a material de suport per preparar la visita (tant per al professor i/o com
per a l'alumne) i/o oferir recursos per treballar allò après al Monestir i posteriorment a
l'aula.
 Per material didàctic s'entén material dissenyat específicament per al desenvolupament
de l'activitat (visita i/o taller) en l'espai del Monestir de Pedralbes. Està doncs associat a
la conceptualització de les activitats. La major part estarà associat al disseny de noves
activitats educatives, o a l'adaptació d'activitats indicat anteriorment.
 Per elaboració s'entén la conceptualització de continguts i imatges, disseny i maquetació
dels dossiers finals en autoedició i confeccionats en suport digital.
 Pel que fa als dossiers i material didàctic, l'adjudicatari presentarà una proposta de
continguts i disseny que haurà de ser validat pel Reial Monestir de Santa Maria de
Pedralbes, abans de ser produït. Es lliurarà en format digital i no superarà les 20 pàgines.
Es presentaran sempre en català, i degudament corregits. Es lliurarà en versió PDF i en
la versió pròpia del programa gràfic usat per a la maqueta.
 Tant en versió digital com en versió en paper, es farà constar el copyrigth del Reial
Monestir de Santa Maria de Pedralbes.
 Orientativament s'estima que s'elaboraran fins a 2 dossiers per cada curs escolar.
 L'empresa adjudicatària haurà de produir les fotocopies i/o el suport digital dels materials
didàctics necessaris per al desenvolupament de cada activitat. També haurà de fer-se
càrrec de la despesa del material fungible necessari, fins a la quantitat fixada en aquest
contracte.
Altres serveis encara no definits de caràcter tècnic, que poden incloure:
 Presentacions del programa d'activitats o bé de l'equipament a escoles.
 Guies i altres professionals: preparació excepcional de material didàctic per canvis en les
visites o tallers.
Planificació operativa del servei:
 Serà responsabilitat de l’adjudicatari la planificació operativa del servei.
 S’haurà de garantir l’existència de personal de reserva per cobrir possibles eventualitats i
urgències.
 L’empresa adjudicatària serà responsable de la selecció i formació del personal que hagi
realitzat activitats objecte d’aquest contracte, incloent la proposta de calendari per
assegurar l’inici de les prestacions.
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 La coordinació del servei inclou la coordinació de les diferents activitats, així com la
transmissió al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes de qualsevol incidència
detectada en el servei, i les intervencions realitzades per esmenar-les, si s’escau i la
coordinació amb els tècnics del Monestir.
 El compliment del lliurament de les enquestes de les diferents activitats.
Seguiment i avaluació de totes les activitats:
 L'empresa adjudicatària es compromet a presentar un sistema d'avaluació permanent per
aplicar durant i després de la realització de les activitats, per poder reconduir estratègies
d'intervenció en cas de necessitat.
 El seguiment del servei i l'avaluació de la qualitat estarà fonamentat en l’avaluació de
l'activitat per part dels usuaris (públic individual, en grup, professors i/ó escolars), en
finalitzar l'activitat. Els educadors hauran de distribuir i recollir les fitxes d'avaluació
d'usuaris a tots els participants i orientar-los en el seu compliment. També hauran de
completar les avaluacions amb la informació recollida dels mestres i professors sobre el
motiu de la seva visita, projectes que treballen a l'aula i expectatives, i també com ha
funcionat l'activitat i el grup escolar. Setmanalment es comunicaran les incidències.
 Tractament estadístic quantitatiu i qualitatiu de les avaluacions de les activitats.
 El personal de l’empresa adjudicatària haurà de seguir les indicacions del personal del
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes pel que fa als estudis de públic que
desenvolupa el Monestir.
Memòries:
 Informes del curs escolar i anuals: un mes després de la finalització del curs escolar
l'adjudicatari presentarà una memòria-projecte que inclogui una valoració realitzada pels
participants i els educadors, així com una valoració qualitativa particularitzada de millora.
A la fi de l’any es presentarà una memòria anual sobre les activitats del Monestir.
 Reunió mensual entre l'empresa adjudicatària i el tècnic responsable del Monestir de
Pedralbes, amb l'objectiu de revisar la prestació de serveis dels educadors, així com de
planificar les properes visites i tallers (i les necessitats o adaptacions específiques que les
escoles puguin plantejar) i fer l'avaluació de les activitats realitzades (dinàmiques,
funcionament, valoració del públic) i propostes de millora.
 El personal de l'empresa adjudicatària haurà de seguir les indicacions del personal del
Monestir de Pedralbes pel que fa als estudis de públic que desenvolupa.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Anna Castellano Tresserra el dia 05/06/2019 a les 11:17, que informa;
Carlos Vicente Guitart el dia 06/06/2019 a les 15:45, que informa.

