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Museu
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE GESTIÓ PEL
DESENVOLUPAMENT DE L'OFERTA DIDÀCTICA (VISITES GUIADES I TALLERS),
REALITZACIÓ DE VISITES GUIADES I TALLERS A L'OBRADOR DEL MUSEU DE
L'ESTAMPACIÓ DE PREMIÀ DE MAR, VISITES AL MUSEU ROMÀ I
DEMOSTRACIONS
I.- OBJECTE
L’objecte d’aquestes prescripcions és establir les condicions que s’hauran de complir per
a la contractació dels serveis de gestió pel desenvolupament de l’oferta didàctica (tallers i
visites guiades escolars), realització de visites i tallers a l’obrador del Museu de
l’Estampació de Premià de Mar (en endavant, MEP), de tallers de demostració,
d’estampació de banderes i de visites al Museu Romà de Premià de Mar (en endavant,
MR), per a l’any 2020, amb possibilitat de 3 pròrrogues pels anys 2021, 2022 i 2023.
Definició d’oferta educativa:
L’oferta educativa inclou tallers i visites guiades escolars. L’escola pot escollir fer
ambdues activitats o només una ja que són complementàries però independents.
En el cas de realitzar només el taller, és possible que algun dels tallers requereixi
complementàriament la visita a part de l’exposició permanent del MEP, bé sigui la part de
l’estampació, bé la de l’arqueologia. Aleshores, la durada de l’activitat pot allargar-se
entre 10 i 15 minuts. En qualsevol cas no es tracta d’una visita guiada que s’hagi de
facturar a part del taller, sinó un complement d’aquest. En aquest cas el responsable de
realitzar aquesta visita serà el propi tallerista, acompanyat de personal del museu.
II.- CONDICIONS TÈCNIQUES
1. Tipus d’activitat i prestacions
Les prestacions són les següents:
1. Realització de visites guiades escolars i de cap de setmana a l’exposició
permanent del MEP, tant pel que fa a l’apartat de l’estampació tèxtil com de
l’arqueologia local i al Museu Romà.
2. Realització dels tallers a l’obrador previstos en l’oferta didàctica i l’oferta familiar.
3. Realització de demostracions d’estampació.
4. Jornades d’estampació de banderes.

Visites guiades

Les visites guiades escolars estan
pensades per alumnes d’escoles
des d’infantil fins a batxillerat
amb
durades
i
temàtiques
diferents en funció de les edats.
Aquestes visites aprofiten el
discurs museogràfic existent i han
de basar-se en l’oferta didàctica
existent en el museu.

Ramon Coll Monteagudo
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Escolars

Cap de setmana o grups no
escolars
Les visites guiades de cap de setmana
són visites a l’exposició permanent
per unes 25 persones que explicaran
el discurs museogràfic existent. Es
realitzaran tant al MEP (tant a la part
de l’estampació tèxtil com a la part de
l’arqueologia local) i al MR. També es
poden fer visites guiades de les
exposicions temporals del MEP previ
lliurament d’un dossier informatiu de
la mateixa per part del MEP.
El museu pot desenvolupar visites
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Museu

Tallers

Els tallers són part de l’oferta
didàctica del museu i tenen com a
objectiu mostrar els antics oficis
vinculats
a
l’industria
de
l‘estampació, treballar amb els
diferents sistemes d’estampació o
conèixer els teixits del segle XVIII
entre altres; es faran seguint
l’oferta
didàctica
actual
del
museu.

Demostracions
d’estampació

Estampació de
banderes

guiades de temàtiques concretes en
les que l’empresa adjudicatària rebrà
la documentació necessària per a la
seva realització. Les visites es faran
en català, però s’han de poder fer
també en castellà, francès i anglès.
En el cas de grups grans es poden
concertar
visites
guiades
entre
setmana.
Els tallers familiars de cap de setmana
tenen per objectiu treballar d’una
manera activa els processos i antics
oficis vinculats a l’industria de
l‘estampació,
treballar
amb
els
diferents sistemes d’estampació o
conèixer els teixits del segle XVIII
entre altres; es faran seguint l’oferta
didàctica actual del museu, adaptantla a famílies.
Les
demostracions
d’estampació
tenen per objectiu ensenyar al públic
assistent (no superior a 20 persones)
exemples de com s’estampa amb la
tècnica de bac i la tècnica de la
lionesa, sense que els participants
facin ells mateixos cap estampació,
sinó que aquesta és realitzada pel
monitor amb una explicació de cada
sistema.
L’estampació de banderes suposa
estampar durant 3 hores banderes i
teles que portin els assistents amb
motlles del museu amb la figura
característica de la festa major.
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El personal que treballa en els tallers a l’obrador haurà de tenir formació com a monitors
de lleure i experiència en la realització dels tallers que es descriuen en el punt 5.3.
d’aquestes prescripcions tècniques.
Quant a les visites guiades (MEP i MR), el personal haurà de tenir titulació com a
historiador/a, disposant d’una llicenciatura o grau en Història, Humanitats, Arqueologia,
Història de l’Art o similar.
2. Aforament
L’aforament màxim permès vindrà condicionat per l’aforament màxim permès en les
diferents àrees del MEP i del MR on es desenvolupi cada servei.

El servei podrà dur-se a terme en qualsevol dia de la setmana, prèvia concertació amb
els usuaris i amb l’adjudicatari.

Ramon Coll Monteagudo
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3. Temps i horari
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Museu
Horari escolar
L’horari estimat serà el següent: matins, entre les 9h i les 14h preferentment. A causa de
les necessitats del servei no es descarta la possibilitat de fer-ho en alguna tarda.
Horari cap de setmana
L’horari de les visites guiades de cap de setmana i dels tallers familiars serà entre les 11
h i les 14 h del cap de setmana, sens perjudici de fer alguna activitat fora d’aquest
horari.
L’adjudicatari s’adaptarà a la demanda existent, sempre i quan se l’assabenti amb un
mínim de 72 hores d’antelació.
Durada de les visites
Les visites escolars tindran una durada de 40 minuts fins a 1 hora en funció del cicle
escolar.
La durada de les visites de cap de setmana o de grups entre setmana tindran una durada
d’entre 1 hora i 1,5 hores.
Durada dels tallers
Els tallers tindran una durada entre 1 hora i 1,5 hores en funció del cicle.
En el cas de primària és possible que algun dels tallers requereixi complementàriament la
visita a part de l’exposició permanent del MEP, bé sigui la part de l’estampació, bé la de
l’arqueologia. En aquest cas la durada de l’activitat pot allargar-se entre 10 i 15 minuts.
Els tallers familiars tindran una durada entre 1 hora i 1,5 hores.
Durada de les demostracions d’estampació
Les demostracions d’estampació tindran una durada de 45 minuts fins a 1 hora.
Durada de les jornades d’estampació de banderes
Les jornades d’estampació de banderes tindran una durada de 3 hores.
4. Gestió del servei
Comprendran totes les activitats necessàries per al bon funcionament dels serveis,
incloent-se:







La disposició del personal necessari per prestar els serveis.
Preparació, desmuntatge i rentat (quan sigui necessari) del material utilitzat per a
la realització dels tallers a l’obrador. El temps aproximat de realitzar aquesta
preparació és de ½ hora abans i ½ hora després.
El material serà subministrat i propietat del museu de l’Estampació.
L’empresa adjudicatària haurà d’avisar al museu si queda poc d’algun dels
materials utilitzats pel taller (paper, colorants). L’adquisició d’aquest material
sempre serà a càrrec del MEP, prèvia petició de l’adjudicatari amb una antelació
mínima de 15 dies per tal de poder dur a terme les gestions necessàries per a la
seva adquisició.
L’empresa també haurà d’informar al museu si algun dels motlles s’està
deteriorant per tal que el museu el reposi.
L’empresa haurà de realitzar una reunió quadrimestral de seguiment amb el
personal tècnic del museu.

5. Requisits i obligacions de caràcter general que ha de reunir

Ramon Coll Monteagudo
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5.1. Ubicació del servei
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Museu
El servei es durà a terme en els següents espais:
 Exposició permanent del MEP
 Obrador del MEP (nau 3)
 Museu Romà de Premià de Mar
 Plaça davant del Museu
 Excepcionalment es podrà utilitzar qualsevol
prèviament habilitada.

altra

dependència

del

MEP,

5.2. Característiques de les visites guiades
Visites guiades escolars
Les visites guiades aprofitaran els elements del discurs museogràfic existent, tant pel que
fa a l’estampació tèxtil com pel que fa referència a l’arqueologia local.
En el cas del Museu Romà, que en l’actualitat no es troba museïtzat, es facilitarà a
l’adjudicatari la documentació didàctica necessària per desenvolupar la visita guiada.
L’oferta didàctica s’haurà d’adaptar necessàriament a l’edat i/o característiques del grup
visitant, incloent-hi la possibilitat de desenvolupar-se en alguna altra llengua diferent del
català, com poden ser el castellà, el francès o l’anglès.
Exposició permanent “L’estampació tèxtil” (MEP)
1r i 2n de Primària: es fa un passeig per l’exposició “L’estampació tèxtil” per conèixer
com s’estampa i com eren les indianes, antigues robes de cotó estampades. S’accedeix al
taller antic d’estampació manual i poc a poc es descobreixen els elements que
necessitava l’estampador per elaborar robes de molts colors -el motlle de fusta, la maça
per picar el motlle, la pintura, la roba i la taula llarga i forta-. S’observa com els dibuixos
estampats es van repetint damunt la roba i els vestits i es busquen quins animals s’hi
amaguen. Finalment s’observa com a la fàbrica les màquines es fan servir per estampar
molt de pressa els dibuixos.

Durada: 45 min.

Grup: màxim 25 nens

Exposició permanent “L’arqueologia de Premià” (MEP)
La vall que configura la Riera de Premià forma un espai de vida unitari, que ha estat
poblat al menys des del neolític. En la visita guiada a l’exposició “Arqueologia de Premià”
observarem una selecció de diverses peces datades de les diferents èpoques: prehistòria
(5500-550 aC), ibèrica (550-218 aC), Republicana romana o Ibèric Final (218 -27 aC),

Ramon Coll Monteagudo
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A partir de 3r de Primària fins batxillerat: visita a l’exposició permanent del Museu
“L’estampació tèxtil” on els alumnes descobreixen com al segle XVIII arriben a Europa els
estampats sobre cotó anomenats indianes. L’exposició es divideix en tres apartats bàsics:
la història de la industrialització de Catalunya, que té en la base l’estampació, la química
i el color, i l’evolució de la tècnica de l’estampació. El recorregut permetrà conèixer els
avenços de l’estampació des del laboriós ofici artesanal fins a la indústria del segle XX,
observant com es fabricaven les indianes en un taller català d’estampació al bac i
continuant el viatge pel temps a través de les diferents tècniques i d’elements diversos
com la maquinària, eines artesanals i els diferents estils iconogràfics dels estampats.
S’observen els teixits naturals del lli, llana, seda i cotó i les matèries que els originen, així
com els colorants naturals emprats en l’estampació i tintura.
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Museu
l’Alt Imperi Romà (27 aC – 280 dC) fins el baix imperi (280 – 476 dC). La mostra permet
conèixer com era la vida dels prehistòrics, ibers i romans, què fabricaven i quin era el seu
comerç.
La visita s’adequa als diferents nivells curriculars a partir del tercer cicle de Primària fins
a Batxillerat i es fa una incidència especial en el jaciment romà de Can Ferrerons.
S’ofereix l’opció de completar la visita amb la projecció d’un document PowerPoint sobre
can Ferrerons i l’arqueologia de Premià.
Durada: 40 min.

Grup: màxim 25 nens

Visita al Museu Romà
Recomanada per a alumnes a partir de 5è de primària i fins el batxillerat. Es tracta de
conèixer la singularitat que representa l’únic edifici de planta octogonal que actualment
es coneix a Catalunya, tot esbrinant la funcionalitat inicial i els usos que posteriorment va
tenir, fins al seu abandó.
Es pot fer especial incidència en la vida al camp durant la tardoantiguitat, així com altres
aspectes que s’hi relacionen, amb el suport de material didàctic escaient que l’empresa
licitadora pot descarregar-se des de l’enllaç https://museuroma.pdm.cat/.
Durada: 45-60 min.

Grup: màxim 25 nens

Visites guiades de cap de setmana o de grups no escolars
Les visites guiades aprofitaran els elements del discurs museogràfic existent, tant pel que
fa a l’estampació tèxtil com pel que fa referència a l’arqueologia local.
En el cas del Museu Romà, que en l’actualitat no es troba museïtzat, es facilitarà a
l’adjudicatari la documentació didàctica necessària per desenvolupar la visita guiada.
En el cas que el museu desenvolupi una visita guiada d’una temàtica concreta, l’empresa
adjudicatària rebrà la documentació necessària per a la seva realització.
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Les visites guiades han de poder-se fer en català, castellà, francès o anglès. La durada
serà entre 1 hora i 1,5 hores en funció de la temàtica.
5.3. Característiques dels tallers a l’obrador
Tallers escolars
L’oferta didàctica actual és la definida a l’apèndix I. En tot cas, pot produir-se una
renovació en l’oferta pedagògica del MEP, i l’empresa adjudicatària haurà d’adaptar-se
als nous temes que puguin sorgir. Arribat el cas es facilitarà a l’empresa adjudicatària
tota la informació tècnica i didàctica per poder desenvolupar els tallers.

Ramon Coll Monteagudo

Signatura 1 de 1

En l’actualitat es contemplen els següents mòduls:
5.3.1-Educació infantil (grups P4 i P5)
-Durada: entre 1 i 1:30 h
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Museu
-Grup màxim: 30 alumnes
5.3.2-Educació primària
-Durada: entre 1 i 1:15 h
-Grup màxim: 30 alumnes
En aquest cas és possible que algun dels tallers requereixi complementàriament la visita
a part de l’exposició permanent del MEP, bé sigui la part de l’estampació, bé la de
l’arqueologia. Aleshores, la durada de l’activitat pot allargar-se entre 10 i 15 minuts. En
qualsevol cas no es tracta d’una visita guiada que s’hagi de facturar a part del taller, sinó
un complement d’aquest.
5.3.3-Educació secundària. Batxillerat i mòduls formatius
-Durada: entre 1 i 1:15 h
-Grup màxim: 25 alumnes
En aquest cas és possible que algun dels tallers requereixi complementàriament la visita
a part de l’exposició permanent del MEP, bé sigui la part de l’estampació, bé la de
l’arqueologia. Aleshores, la durada de l’activitat pot allargar-se entre 10 i 15 minuts. En
qualsevol cas no es tracta d’una visita guiada que s’hagi de facturar a part del taller, sinó
un complement d’aquest.
Tallers de cap de setmana
Els tallers de cap de setmana estan adaptats a famílies i des del MEP es donaran les
pautes pel seu desenvolupament. En tot cas, han de seguir les línies de l’oferta didàctica
del museu amb l’adaptació pròpia per a famílies.
-Durada: entre 1 i 1:30 h
-Grup màxim: 25 persones
5.4.Subministrament i instal·lacions
Els tallers i demostracions d’estampació a l’obrador es duran a terme en els locals del
MEP. Les visites guiades podran ser al MEP o al MR. La jornada d’estampació de banderes
es realitzarà a la plaça del museu.

El material necessari per a la realització dels tallers a l’obrador serà igualment
subministrat pel MEP.
Pel que fa als residus generats s’adoptaran les mesures indicades al punt 7.
En acabar el servei s’han de restablir les condicions inicials de l’espai, i en tot cas seguint
les instruccions dels treballadors d’ambdós museus.
5.5. Garanties i responsabilitats
L’adjudicatari està obligat al compliment de totes les obligacions laborals que observa la
legislació vigent respecte de les persones treballadores que realitzen aquestes activitats.

Ramon Coll Monteagudo
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La llum i l’aigua necessàries seran subministrada pel les mateixes instal·lacions del MEP i
del MR.

5.6. Prevenció de conductes incíviques
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Museu
Ateses les característiques del públic assistent a les visites guiades i dels tallers a
l’obrador no es preveuen conductes incíviques.
5.7. Dispositius d’assistència sanitària
Es disposarà d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar
primeres cures en cas d’accident, malaltia o crisi sobtada.
5.8. Riscos laborals
L’adjudicatari disposarà del Plec de Coordinació d’Activitats en matèria de Prevenció de
Riscos Laborals.
II.- CONDICIONS SANITÀRIES
6. Normativa específica.


Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

7. Condicions higienicosanitàries de l’espai
Els responsables hauran de complimentar totes aquelles condicions que els sigui
d’aplicació en matèria de salut pública i higiene.
8. Formació
El personal que treballa en els tallers a l’obrador haurà de tenir formació com a monitors
de lleure i experiència en la realització dels tallers que es descriuen en el punt 5.3.
Quant a les visites guiades (MEP i MR) el personal haurà de tenir titulació com a
historiador/a, disposant d’una llicenciatura o grau en Història, Humanitats, Arqueologia,
Història de l’Art o similar.
III.- PREU DEL SERVEI
Com a punt de partida de la licitació es preveuen els següents preus (IVA inclòs),
adaptats a les tarifes actualment vigents en el mercat:

ACTIVITATS PER ADULTS O FAMÍLIES

Ramon Coll Monteagudo

Signatura 1 de 1

09/12/2019 Tècnic de Patrimoni

Taller familiar cap de setmana
Demostració d'estampació
Jornada d’estampació de banderes (preu per cada agrupació de
dos motlles, el de pirates i el de premianencs)
Visites guiades a l’exposició permanent (MEP i MR) i temporal
ACTIVITATS ESCOLARS
Tallers Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i
mòduls formatius
Visites guiades a l’exposició permanent (MEP i MR)

PREU (€) - IVA INCLÒS
1 MONITOR

2 MONITORS

69,33

138,65
57,77
207,98
78,19

1 MONITOR

2 MONITORS

57,19

114,39

51,60

103,21

El pressupost de despeses per a aquest concepte en cap cas podrà sobrepassar els
12.000€ anuals (IVA inclòs).
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Metadades
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Estat d'elaboració: Original

Pl. de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Museu
L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és:
5008.33303.2270601 Treballs realitzats per altres empreses-Activitats Museu del
pressupost 2020, i la seva equivalent en els anys posteriors.
V.- POSADA EN FUNCIONAMENT
L’Ajuntament, una vegada comprovada la documentació aportada, i en el cas que
aquesta sigui correcta, verificarà mitjançant una inspecció la suficiència tècnica del
servei.
L’activitat es regirà pel règim jurídic establert a la normativa sectorial que li és
d’aplicació: Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus, i Decret 35/1992, de 10 de
febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus.

Ramon Coll Monteagudo

Signatura 1 de 1

09/12/2019 Tècnic de Patrimoni

Document signat electrònicament
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