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Introducció  

La primera Jornada de Mediació Cultural de Catalunya, organitzada per Acció Educativa 
de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, es va celebrar dilluns 27 de març i va ser acollida 
pel Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul, a les Garrigues, Lleida. 

Durant els dos darrers anys AVALEM (Associació valenciana d'educadors de museus i 
patrimoni), AMECUM (Associació de mediadores culturals de Madrid) i Pedagogías 
Invisibles (associació dedicada a la investigació i acció en l’àmbit de l’art+educació que busca 
promoure noves maneres d’aprenentatge per la transformació social), han dut a terme una 
sèrie de trobades obertes sobre mediació cultural. 

Des de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, pensàvem que havia arribat el moment 
de dur a terme aquests debats a Catalunya, per tal que es continués enriquint. 

Per això, ens vam voler sumar a aquesta iniciativa, ja que pensem, igual que aquestes 
institucions, que és fonamental la posada en comú d'objectius a aconseguir, la col�laboració, el 
debat i reflexió des de l'horitzontalitat, entre diferents agents del sector, i identificar al temps 
les problemàtiques comunes que ens afecten. 

La primera trobada ¿Mediació?, es va produir al desembre del 2015 en la sala Matadero de 
Madrid en el marc de l’exposició Ni arte ni educación on es va poder debatre sobre l’estat de la 
nostra professió. 

Al juny del 2016 es va celebrar a Las Naves, Espai d’Innovació i Creació de València, la I 
Trobada professional de mediació cultural de València: bones pràctiques en les institucions culturals, on el 
debat va donar lloc a la redacció d’un document o codi de bones pràctiques, que recull les 
necessitats, obligacions, drets i condicions per desenvolupar un treball professional fora de la 
precarietat. 

Les jornades de Madrid, València i Catalunya, formen part d’una sèrie de trobades que 
esperem que es repeteixin per tota la Península, per generar un codi de bones pràctiques de 
forma conjunta i amb validesa nacional. 

La intenció d’aquesta trobada era oferir una plataforma per compartir experiències entre 
nosaltres i posar-les en comú amb altres representants de la cultura. Expressar problemàtiques 
amb les quals ens enfrontem cada dia, des de definir la figura de la persona mediadora cultural 
o educadora de museus, fins a les precàries condicions laborals en les quals es desenvolupen 
aquestes feines. Les conclusions serviran per enriquir el Codi de Bones Pràctiques, ja 
començat i en revisió constant, que esperem que ben aviat sigui una guia d’acció per 
institucions culturals. 
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Un codi el procés del qual, es va iniciar a Madrid, ha continuat a València i ens hem sumat, des 
de Catalunya. 

Paral�lelament, la trobada buscava generar cohesió professional local de cara a impulsar 
l’associacionisme, fomentar el treball en xarxa i aconseguir una visibilitat de la professió i fer 
valdre la importància d’aquest treball en la institució cultural contemporània. 

La trobada va comptar amb 78 participants i diversitat de perfils d’agents culturals. Van 
assistir tant persones educadores de base com a professionals de l’àmbit empresarial, 
institucional o de la gestió cultural. 

Transcurs de la jornada 

Seguint l’experiència desenvolupada per AVALEM, Pedagogies Invisibles i AMECUM en 
trobades prèvies, l’organització de la jornada va ser estructurada en tres blocs al llard del dia, 
quedant distribuïts els dos primers al llarg de la sessió del matí, i un tercer en la sessió de la 
tarda, plantejat com a tancament de la trobada. 

10:30h  

La sessió del matí es va iniciar amb la benvinguda dels participants i una presentació per part 
d’Anna Torres, responsable del Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul i 
Maria Cacheda, coordinadora d’Acció Educativa de l’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural. A continuació, es va donar pas a una breu meditació la finalitat de la qual va ser 
connectar amb l’espai i preparar als participants per a la jornada de treball. 

 

11:15h 

Aquesta activitat va ser seguida d’una breu presentació de les associacions participants on es 
van destacar les motivacions que van portar a l’associacionisme, així com el treball realitzat 
fins ara. Es van presentar en primer lloc AVALEM (Associació Valenciana d’Educadors 
de Museus i Educadors Patrimonials). A continuació AMECUM (Associació de  
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Mediadors Culturals de Madrid) i va tancar amb la seva presentació Pedagogías 
Invisibles (PI), associació sense ànim de lucre dedicada a la recerca i acció en l’àmbit educatiu 
que busca promoure noves formes d’aprenentatge per a la transformació social.  

Atès que un dels objectius principals de la trobada era afavorir el debat i el pensament entre 
diferents professionals vinculats amb la mediació cultural, la metodologia seguida per al 
plantejament de la resta de la jornada va tenir una base activa i participativa que perseguia la 
reflexió de forma col�lectiva a través de les respostes de les persones participants en la 
trobada. 

11:40h 

Per generar un ambient de diàleg es va proposar una dinàmica de presentació entre les 
persones participants que començava organitzant-les en cercles concèntrics. D’aquesta manera 
les 78 persones assistents van ser dividides en quatre grups. En cadascun d’ells, la meitat de la 
gent va formar un cercle mirant a l’exterior i un altre al voltant del primer, mirant a l’interior, 
de manera que cada persona tenia enfront d’una altra. Partint d’aquesta distribució, la dinàmica 
va consistir a fer presentacions breus, doncs cada 30 segons el cercle exterior es movia una 
posició cap a la seva dreta. Es va repetir aquesta pauta fins que totes les persones del cercle 
interior van arribar a presentar-se. Es buscava amb això reestructurar el format de la xerrada i 
posar en actiu a les persones assistents de manera horitzontal, fomentant al mateix temps 
vincles i relacions. 

12:00h  

Per agafar forces de cara al treball en les taules, es va proposar un petit parèntesi d’esmorzar, 
la qual cosa va permetre continuar amb les presentacions i diàlegs sorgits durant la 
presentació.  
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12:30h  

A continuació es va donar pas al debat a les taules de treball articulats entorn dels tres eixos 
temàtics: 

- Per què és necessària la mediació? 

- Perfil professional 

- Les condicions laborals 

 

 

 

Tenint en compte el nombre de persones assistents, es van disposar finalment dues taules per 
a cada temàtica, i es va convidar als participants a unir-se lliurement al tema que els resultés  
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més interessant i amb el qual se sentissin més vinculats. Cadascuna de les taules va comptar 
amb una persona relatora i una dinamitzadora. 

Per facilitar el debat entorn de cadascun d’aquests eixos, es van repartir a les taules una sèrie 
de preguntes activadores relacionades amb la realitat experiencial de les persones 
mediadores/educadores culturals. Aquestes preguntes feien referència a la seva realitat i 
buscaven fer visible els statu quo de la professió a Catalunya. Es tractava de basar-se en fets 
més que en opinions, per tal d’orientar les solucions a la realitat concreta que es pretenia 
analitzar.  

A cada taula també s’explicava amb el Codi de Bones Pràctiques realitzat després de les 
conclusions de les jornades celebrades a Madrid i València. L’objectiu d’això era continuar 
perfilant aquest codi, adaptar-lo i corregir-lo sobre la base de les necessitats concretes del 
territori català.  

13:45 a 14:30h  

El temps de menjar és un moment especial que va més enllà de ser un descans atès que genera 
un espai de trobada en el qual els temes tractats donen lloc a noves converses entre les 
persones participants. En aquesta ocasió el menjar va ser un apartat essencial del programa 
perquè va permetre crear xarxa entre les persones assistents a través de xerrades informals. 

 

També va ser un espai on els participants van tenir l’oportunitat de veure i seguir l’explicació 
de les pintures del Cogul, de la mà de l’Anna Torres, responsable del Centre d’Interpretació 
del Cogul. 
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14:30 a 16:00h  

A la sessió de la tarda, la darrera part de la jornada, es va centrar en un debat general en el 
qual es van posar en comú les solucions recollides a les taules de treball del matí. Una portaveu 
de cada taula va realitzar un resum dels punts claus debatuts, que van ser comentats i 
puntualitzats per les persones companyes de taula, la resta van aportar les seves visions sobre 
els punts tractats, enriquint el diàleg i la reflexió conjunta. 

 

Paral�lelament es van realitzar dues accions de recollida d’informació, d’una banda es va 
projectar el Codi de Bones Pràctiques definit en les trobades anteriors i es van anotar els  
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punts a matissar atenent les qüestions exposades, d’altra banda es va fer un mapa mental o 
relatoria gràfica de les principals idees abocades. En la creació d’aquest mapa es van recollir 
els comentaris i propostes de les persones participants amb la finalitat de determinar un punt 
de partida i l’estat de la qüestió amb l’objectiu d’associacionisme professional. 

 

Aquests exercicis de resum i síntesi ens van permetre visualitzar quins elements són 
coincidents als diferents territoris i quins aspectes són específics del context català. Durant el 
debat i la posada en comú van sorgir veus amb ànims d’iniciar l’associacionisme a Catalunya 
com una forma de poder exercir pressió en les problemàtiques del sector.  

 

Conclusions generals 

En totes les taules de forma més central o perifèrica van aparèixer certes idees clau que 
coincideixen en tots els territoris i que podríem identificar com a problemàtiques principals i 
sistèmiques en el nostre context laboral: la precarietat i la falta de definició de la professió. 

El concepte de mediació és un terme relativament nou, i a les taules on es debatia sobre la 
necessitat de mediació i la seva conceptualització, es va coincidir en la falta de consens sobre el 
tema i com això afecta la falta de definició del perfil professional encarregat dels programes 
educatius en els museus i centres patrimonials. 

Es va fer evident que cada tipus d’equipament cultural, en funció de les seves característiques 
específiques, utilitza diferents metodologies educatives i té necessitats diferents, sent totalment 
diferent el plantejament dels museus científics, on prevalen les exposicions d’elements 
interactius amb el públic, del dels museus d’història, patrimoni o centres d’art contemporani. 
Però més enllà de les especificitats de cada centre, es va reclamar la necessitat d’un consens 
sobre la mediació i l’educació.  

Tot això afecta les persones professionals, ja que quan els centres patrimonials compten amb 
personal tècnic encarregat d’aquestes tasques, en moltes ocasions aquest no té un perfil ni 
funcions específiques, considerat també personal administratiu. A més, aquests llocs de treball 
no estan contemplats des de la categoria de personal funcionari corresponent, i estan sempre 
per sota de les seves qualificacions. 

Enfront d’això es va reclamar la importància de construir un context apropiat perquè la 
mediació es realitzi en condicions òptimes, d’una banda, partint d’una formulació de les seves  
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bases des d’un discurs ben articulat que orienti els seus objectius en funció de la qualitat del 
treball, deixant de costat nocions com la rendibilitat econòmica o l’atracció de visitants. D’altra 
banda, reconeixent a la persona educadora com a figura clau per generar contextos 
d’aprenentatge amb públics en el marc de la institució, i oferint unes condicions dignes de 
treball que passin no només per un sou adequat, sinó també per una jornada completa que 
tingui caràcter estable. Per aconseguir això es va parlar de la necessitat de pensar en noves 
estructures de treball que integrin a les persones educadores al llarg de tot el procés expositiu i 
de creació de continguts, dotant d’hores formatives per realitzar aquesta feina. 

També es va assenyalar com una altra qüestió problemàtica fonamental definir si la mediació i 
l’educació és vista com un servei o com una funció específica dels museus. El debat va revelar 
com als diferents territoris mediació i educació es contemplen com un servei, la qual cosa 
porta en molts casos a la seva externalització i, fins i tot, a una falta d’aquesta. 

Pel que fa a aquesta problemàtica de l’externalització del treball de la mediació i educació, es 
va assenyalar com els concursos de licitació i les seves característiques, marcades per aquesta 
indefinició, permeten que accedeixin empreses genèriques i sense suficient qualificació, sent la 
qüestió pressupostària la més valorada, la qual cosa dóna lloc al fet que els pressupostos més 
baixos aconsegueixin les adjudicacions. Certament en el context català no és alguna cosa tan 
freqüent, ja que existeixen diverses empreses especialitzades en la gestió cultural.  

Juntament amb totes aquestes valoracions crítiques també es va treballar per aportar solucions 
i visions positives, es va realitzar un intent de definició de la mediació i el perfil professional, i 
es van llançar propostes concretes d’acció per a la millora de les condicions laborals, un 
material que pot ser consultat en les relatories realitzades per les companyes. 

En la posada en comú de les conclusions de les taules es va fer palesa la iniciativa de crear una 
associació de persones mediadores o educadores culturals a Catalunya. La Jornada com a 
plataforma d’expressió dels professionals de l’àmbit de la cultura va aconseguir els objectius 
perseguits, de prendre consciència i buscar solucions adequades i consensuades. 

La primera reunió de la futura Associació d’educadores de Catalunya es durà a terme el 
pròxim 15 de maig a la seu del Museu d’Història de Catalunya, a Barcelona. 

Reflexió final 

En general el model dels departaments educatius de les diferents institucions culturals 
catalanes compta amb poc personal, no especialitzat en teoria de l’educació ni didàctica del 
patrimoni. De la mateixa manera, les polítiques educatives que promou el Departament 
d’Ensenyament no van a la par amb les polítiques dels equipaments culturals, on de vegades, 
l’acció educativa és poc tinguda en compte a l’hora d’elaborar les estratègies i plans d’acció 
d’aquests equipaments. 

Generalment, el servei de realització de les activitats educatives i per a tot tipus de públic, està 
externalitzat, el que suposa la creació d’una barrera invisible entre aquestes persones i la 
direcció del museu i també amb freqüència, amb el personal tècnic que porta el servei educatiu 
a les institucions, convertint-se en un intercanvi de calendaris setmanals d’activitats i xifres de 
persones participants.  
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La qualitat de les visites i activitats, la metodologia utilitzada per aquestes empreses i el seu 
personal educador en general, és poc interessant per al museu; i aquesta falta de suport, 
repercuteix directament en la qualitat del servei i en la visió de les persones que visiten les 
nostres institucions. 

La posada en valor del treball de les persones educadores o mediadores de museu, és 
necessària. La invisibilitat de la feina educativa en equipaments culturals, i la falsa creença que 
és una tasca que s’aprèn merament des de la repetició i de la mateixa pràctica, assaig-errada, 
persegueix a les i els educadors. Implica estudi, recerca de referents i reciclatge continuo i la 
institució o l’empresa no ofereix el temps ni l’espai necessari. 

Fer educació en una institució no és només organitzar visites escolars. Entren d’altres 
competències, es demanen disseny d’activitats, documentació, investigació, avaluació, saber 
comunicar, proactivitat, capacitat d’innovar, capacitat d’adaptació, pensament crític, 
polivalència, habilitat per desplegar estratègies d’altres àmbits: teatre, literatura, ciència, etc; per 
això és molt important i es fa necessari repensar la definició del perfil professional. 

És possible ser educadora o educador sense treballar dins del museu?  

És possible que el museu torni a ser el lloc de treball? 

Es demana estatus de treball intel�lectual i d’estabilitat laboral com ara altres àrees dins de les 
institucions culturals. Saber gestionar el paper de l’educació en aquest lloc entremig, a través 
del diàleg entre els diferents agents és un repte. 

Cat: Conveni col�lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural: classificacions i salaris no 
adequats. No existeix la figura de la persona mediadora cultural ni de l’educadora. Parla de 
persones talleristes, animadora sociocultural, informadora juvenil, monitora d’educació en el 
lleure. 

Desembre 2016: Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a 
les persones. Els museus i institucions culturals no estan representades en la llista de llocs que 
ofereixen serveix d’atenció a les persones, ni la figura de la persona mediadora o educadora. 
(entitats del tercer sector, Ass. Catalana d’Empreses del lleure, l’Educació i la Cultura i 
diversos sindicats). 

Punts clau:  

Indispensable: creació d’una associació de persones mediadores o educadores culturals a 
Catalunya.  

Indispensable: crear un conveni col�lectiu propi, el conveni de lleure no representa a les i els 
educadors, ni per categories ni per salaris.  

Indispensable: crear un codi deontològic propi que dignifiqui la professió i doni pautes a 
l’administració a l’hora de fer contractes. 

Indispensable: crear llocs de trobada amb institucions i educadores i educadors de base que 
són les que pateixen el problema real de la precarització de la seva feina. 
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Relat visual 

Enllaç del relat visual de la Jornada Professional de Mediació Cultural a Catalunya (El Cogul): 

https://www.youtube.com/watch?v=6Mm_63yyEUQ 
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Codi de bones pràctiques 

Cap a un codi de bones pràctiques en Mediació Cultural: 

• És necessari visibilitzar el treball de la mediació cultural. La mediació cultural és una 
eina de transformació social i democratització de la cultura de cara a la societat i la 
mateixa institució cultural. 

• La institució haurà de valorar el treball de la professional de la mediació cultural en 
termes qualitatius i no quantitatius en funció d'objectius, i la professional realitzarà 
informes i avaluacions per facilitar aquesta valoració. 

• Els equips que conformen els departaments educatius de les institucions han d'estar 
composts per personal estable, el nombre del qual ha de ser adequat per aconseguir els 
objectius del projecte educatiu. 

• Les pràctiques i el voluntariat cultural en cap cas han de substituir llocs de treball. 

• El pressupost adequat per desenvolupar un programa educatiu de qualitat és del 20% 
del pressupost general. 

• Des de la institució és essencial unificar els objectius que els diferents els agents del 
museu esperen aconseguir del treball de l'educadora. 

• La mediadora ha de tenir presència i capacitat de decisió en el procés de 
desenvolupament d'un projecte expositiu o museogràfic en condicions 
d'horitzontalitat. 

• En les licitacions públiques (contractes menors o majors) sempre ha de prevaler la 
valoració del projecte tècnic sobre el pressupost. Les empreses especialitzades han de 
ser valorades amb major puntuació. El perfil professional correspon a un grup B de 
l'administració amb formació específica. 

• Per al model de gestió externalitzat és imprescindible l'elaboració d'un conveni 
col�lectiu propi en el context de la gestió cultural, institucions culturals, educació 
artística i difusió patrimonial. 

• La professional de la mediació ha d'estar permanentment en formació no solament 
teòrica sinó pràctica, a través de la trobada amb altres professionals de la mediació 
cultural. 

• Les institucions han de facilitar la formació transdisciplinar de les seves professionals 
de la mediació cultural, ajudant-la mitjançant recursos econòmics i de qualsevol tipus. 
La seva formació repercuteix directament en el bon funcionament de la institució. 
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Relatories 

Taula de treball: Mediació 

Pot la història crear la mateixa reflexió que l’art? La taula comença amb aquesta pregunta, 
establint una distinció entre els museus d’art i els museus d’història. Sembla que l’art té més 
capacitat de provocar la reflexió i la generació d’idees, ja que la història és alguna cosa que “ja 
ha passat” i que per tant disposa de dades exactes que és necessari transmetre. Això pot 
suposar una limitació. 

L’aproximació al museu es pot dur a terme des del mediador o des de l’objecte, que també és 
considerat mediador. També es pot distingir entre dos tipus d’educació, la basada en la 
transmissió de coneixements (clàssica, la que ha imperat en els museus) i la que genera 
experiència (que és la que va més enllà de la simple transmissió i implica al receptor en la 
generació de coneixement). El mediador ha d’estar enmig d’ambdues. Enllaçant amb les 
diferències entre l’art i la història, sorgeix el dubte de si existeixen uns continguts base que 
hagin de ser explicats irremeiablement. Els continguts base del mediador poden no ser els 
mateixos que els del receptor, la qual cosa provoca que la mediació parteixi de punts diferents 
que en molts dels casos no arriben a trobar-se. 

Mediador o educador? És mediador la paraula adequada? Es tracta de figures diferents?  

És la mediació un servei del museu? Un servei és alguna cosa externa al museu, i que, per tant, 
es contracta. La mediació/educació  és una funció pròpia del museu, és a dir, intrínseca, per 
tant no és un servei en si mateixa (una altra cosa és que els museus la converteixin en servei). 
Depenent de com sigui entesa la mediació, es podran transmetre uns coneixements o uns 
altres dins del museu. No obstant això, és necessari que sigui reconeguda al mateix nivell que 
altres perfils professionals com el del conservador, per aconseguir que la mediació sigui 
plenament entesa com a pròpia del museu. La metodologia utilitzada per intervenir la marca la 
ideologia del museu, i això fa que es converteixi en servei o no. L’externalització a més suposa 
un altre problema: els mediadors no formen part de l’equip, i per tant mai arriba a haver-hi 
una autèntica integració.   

El mediador no ha de posar veu a cap discurs. No treballa per a un contingut concret, sinó 
que treballa a partir d’ell. 

La mediació provoca un canvi fonamental en el mediador: un transmissor de coneixements 
simplement transmet allò que li han donat/dit, el contingut es limita a repetir el discurs. Un 
mediador, no obstant això, ha d’explorar per poder intervenir, ha de dur a terme un procés de 
recerca sobre allò que dirà o treballarà. És necessari explorar més camins que no sabem a on 
ens portaran, deixar que la mediació sigui cada vegada diferent. Els mediadors tenen objectius 
diferents ala comissaris i als artistes: tots treballen dins d’un marc i amb un objectiu general 
comú, però cadascun exerceix una funció diferent. El mediador no hauria de centrar-se en allò 
que els comissaris i artistes volen que sigui transmès, sinó en el que es derivi de la seva pròpia 
recerca. El repte és definir quina és la posició de cadascun d’ells, la qual cosa la diferència és el 
contacte amb el públic (que es produeix independentment de la metodologia que s’utilitzi).  
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El rol del mediador ha de ser discret, acompanyar però no dirigir. Proporciona eines per 
desenvolupar una visió crítica, per tant el primer pas per crear la reflexió és la incertesa, sense 
incertesa no hi ha necessitat de nous coneixements. La mediació no hauria d’explicar 
contingut, si nó plantejar una reflexió per trencar amb aquells que creiem o que tenim per cert. 
El paper del mediador és tenir la idea. 

Problema per a la mediació: primer es creen els continguts, i després s’exigeix que siguin 
intervinguts. No hi ha una participació de la mediació des del principi.  

Per aconseguir una altra mediació, és necessari canviar les preguntes formulades. Com a 
conclusió final, sorgeix una frase: necessitem tenir un discurs fort per poder defensar la 
necessitat de meditació. 

Taula de treball: Perfil professional 

Es va generar un debat intens sobre terminologia: som mediadors o educadors? Hi havia 
consens gairebé general en què ens sentim més a gust parlant d’educadors, ja que mediadors 
també ho poden ser conservadors, comissaris, gestors, etc. 

S’està d’acord a pensar en l’educador com a catalitzador de processos que fomentin la 
participació activa del visitant del museu.  

L’educador és un agent transformador que genera contextos d’aprenentatge per fer aflorar 
conflictes de dos tipus: 

Socials, considerant al museu com una institució de tipus social que es preocupa de l’equitat i 
la inclusió en contacte amb el territori. 

Cognitius, considerant al visitant com a agent actiu amb idees pròpies que es confronten amb 
la informació del museu per generar cooperativament, models d’interpretació de la realitat. 

Aquests conflictes han de ser generadors de coneixement compartit. En aquest sentit, es va 
definir la funció de l’educador com a teixidor que facilita la construcció de coneixement. 

No es va entrar massa a definir el perfil com a tal però es va acordar: 

La titulació requerida ha de ser de grau universitari com a mínim. 

Les competències de l’educador han de garantir que el visitant sigui escoltat, que tingui 
empatia amb ell, que sigui un bon comunicador, sensible a la diversitat cultural per compensar 
desigualtats, promotor de processos generadors de conflictes socials i cognitius, investigador i 
creador de projectes.  

L’educador és un expert en el seu àmbit de coneixement i en les estratègies didàctiques 
necessàries per generar els processos esmentats. 

Taula de treball: Condicions laborals  

1. Buit en el conveni 
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No hi ha un conveni que reguli la nostra professió. El que se sol aplicar és el de l’oci. Les 
taules salarials, encara que millors que en el conveni estatal, no responen a les característiques 
que necessitem.  

No hi ha unanimitat en l’aplicació d’un conveni de referència, moltes licitacions no ho 
expliciten i això obre la Porta a empreses d’altres sectors.  

2. Intrusió professional 

Empreses multiservei, de neteja o d’hostesses estan guanyant concursos perquè poden oferir 
preus imbatibles a causa dels convenis als quals estan adscrits.  

3. Conveni adequat 

Grans empreses com Ciut’art i Magma tenen convenis propis, també amb taules salarials més 
baixes i en conseqüències més avantatjoses. 

Cal treballar per a un conveni propi del sector que doni resposta real a la nostra realitat. 

4. Plecs de concursos  

A més del conveni, que marca uns mínims, els plecs són determinants per tenir unes 
condicions laborals dignes. A partir dels mínims que marca el conveni els plecs han de reflectir 
la seva aplicació a la realitat concreta del treball a realitzar.  

Projecte tècnic vs oferta econòmica 

La intervenció dels tècnics d’educació sol ser molt limitada. El que prima és l’oferta 
econòmica.  

La denominació d’indústries culturals comporta el concepte de cultura com a benefici 
econòmic. Aquest és l’objectiu dels concursos. Dins del Servei d’activitats se sumen altres 
complementaris com la difusió, materials, disseny, etc. a cost zero solament pel fet d’haver 
guanyat el concurs.  

A més de la puntuació, hi ha fórmules per ponderar de manera justa les ofertes econòmiques, 
és a dir, que guardin la proporció entre aquestes i els punts a repartir.  

Guia de contractació social 

Diverses institucions públiques com l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat tenen una guia 
de contractació social que dóna indicacions per unes condicions laborals justes (consideració al 
conveni de referència o d’aplicació preferent, estimació dels costos salarials amb categories). 
Però no deixen de ser recomanacions que a la pràctica no són d’obligatori compliment.  

7. Jornada Laboral 
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La jornada laboral es regeix únicament pel que diuen que són les necessitats de les institucions. 
Es parla de posicions laborals que gens tenen a veure amb una jornada laboral d’una persona, 
han de ser cobertes per diverses persones donant lloc a la precarització. 

Hores treballades vs hores de dedicació indirecta 

Al pressupost s’expliquen les hores de Treball in situ, no expliquen les hores de dedicació 
indirecta que es necessiten per poder realitzar el Treball. 

La formació continuada s’exigeix però no es remunera de cap manera. 

Jornada completa  

És gairebé impossible tenir una jornada laboral completa. Quan no hi ha reserves d’activitat, 
no hi ha sou. Per tant, no pot ser una professió de futur.  

Control  

La institució contractant hauria d’establir mitjans de control de l’efectiu compliment dels 
requisits dels plecs i aquells altres als quals s’hagués compromès l’empresa contractada.  

Codi 

Avaluació dels projectes i els professionals en termes de rendibilitat social i educacional. 

Noves formes de relació laboral més igualitàries. Fórmules de treball col�laboratives. Equips 
estables i de qualitat. 


