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1. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT OPERATIU DE L’ENSENYAMENT
Grups d‟interès: Futurs alumnes, professionals de la conservació i restauració, alumnes, personal docent, administratiu i de serveis.
DIMENSIÓ

CONTINGUTS
Objectius de la titulació

ABAST PÚBLIC
Web

Moodle

ACCÉS ALS
ESTUDIS

Nombre de places ofertes
Prova d‟accés
Criteris de selecció
Informació sobre
preinscripció i admissió
(procediment, calendari...)
Període i procediment de
matriculació

MATRÍCULA

X

Denominació dels estudis
Títol en superar els estudis
PLA D’ESTUDIS

X
X

Durada mínima dels estudis i
crèdits ECTS
Estructura del pla d‟estudis

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

VIABLE/2013-2014
VIABLE/2013-2014

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/finalitat.htm

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/acces_inscripcions.htm

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/acces_admissio.htm

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/acces_requisits.htm

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/acces_inscripcions.htm

X

INFORMACIÓ
MILLORABLE AL WEB
VIABLE/2013-2014

http://www.xtec.cat/escrbcc/acces
/2013_2014/setembre/CALENDARI%20%20PROVES%20C
AT %20i%20CAST%20SET%2013_14.pdf

Sessions d‟acollida i de
tutorització
Normativa de permanència

VIABILITAT/PREVISIÓ

http://www.xtec.cat/escrbcc/finalitat.htm

Perfil d‟ingrés
Perfil de formació
Perfil de sortida

NO

X
Pla d‟Acció Tutorial

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/claustre/permanencia.pdf

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/finalitat.htm

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/titulacio.htm

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/credits_ECTS.pdf

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/assignatures.pdf

X
Guia de l‟estudiant
NOFC

X
Guia de l‟estudiant

X
Guia de l‟estudiant

X
Guia de l‟estudiant

X
Guia de l‟estudiant
6

DIMENSIÓ

CONTINGUTS

ABAST PÚBLIC
Web

Moodle

NO

VIABILITAT/PREVISIÓ

X
Calendari acadèmic

Calendari
Guia de l‟estudiant

X

Guia docent
PLANIFICACIÓ
OPERATIVA
DEL CURS

Recursos d‟aprenentatge
Espais virtuals de comunicació
Laboratoris
Biblioteca
Materials recomanat a l‟estudiant
Altres

Guia docent

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/ (Moodle)
http://www.xtec.cat/escrbcc/eqipaments_aules.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/eqipaments_biblioteca.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/eqipaments_bar.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/unicum/index.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/acarc/acarc.htm

PROFESSORAT

Perfil acadèmic
Informació de contacte

INFORMACIÓ
MILLORABLE AL WEB
VIABLE/2013-2014

X

Pla d‟acció tutorial
Professorat de la titulació

X
Guia de l‟estudiant
2013-2014

Pla d‟Acció Tutorial

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/claustre/claustre.htm

X

X
Guia de l‟estudiant
2013-2014

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/claustre/claustre.htm

Guia de l‟estudiant
2013-2014

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/claustre/claustre.htm

X
Objectius

Guia docent
NOFC

Normativa general

Guia docent
NOFC

X
PRÀCTIQUES
EXTERNES

Definició de si son obligatoris
o optatives

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/formacio_complementaria.htm

Guia docent

Assignatures a les quals van
lligades les pràctiques

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/assignatures.pdf

Guia docent

Institucions
Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/noticies.htm

Guia docent

INFORMACIÓ
MILLORABLE AL WEB
VIABLE/2013-2014
INFORMACIÓ
MILLORABLE AL WEB
VIABLE/2013-2014
INFORMACIÓ
MILLORABLE AL WEB
7

DIMENSIÓ
TREBALL
FINAL

CONTINGUTS

Normativa general
Institucions
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Moodle

X

Normativa i marc general

Objectius
PROGRAMES
DE MOBILITAT
Estudis
Pràctiques

ABAST PÚBLIC
Web

Guia docent

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/internacional.htm

NO

VIABILITAT/PREVISIÓ
INCLOURE AQUESTA
INFORMACIÓ AL WEB
VIABLE/2013-2014

X
Programa mobilitat
NOFC

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/Internacional/estudis.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/Internacional/practiques.htm

Programa mobilitat
NOFC

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/Internacional/acords.htm

Programa mobilitat
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE L’ENSENYAMENT
Grups d‟interès: Futurs alumnes, professionals de la conservació i restauració, alumnes, personal docent, administratiu i de servei.
ABAST PÚBLIC
DIMENSIONS

INDICADORS

Nombre de places de nou
accés

ACCÉS I
MATRÍCULA

CARACTERÍSTIQUES DE
L’ALUMNAT

Ràtio demanada de places /
oferta
Percentatge d‟estudiants de nou
ingrés matriculats amb PAU
Percentatge d‟estudiants que
superen les proves d‟accés
Percentatge d‟estudiants de
nou ingrés matriculats
procedents de batxillerat
Percentatge d‟estudiants de
nou ingrés matriculats
procedents de les proves de
majors de 19 anys sense
requisits
Percentatge d‟estudiants de nou
ingrés matriculats accés directe
Ràtio d‟estudiants que
superen les proves /
matriculats
Nota de tall
Percentatge d‟estudiants
segons comunitats
autònomes de procedència
Percentatge d‟estudiants
segons comarca de
procedència
Percentatge d‟estudiants
segons país de procedència
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Web

Moodle

Restringit
Secretaria
Moodle
acadèmica

NO

VIABILITAT/PREVISIÓ

X
http://www.xtec.cat/escrbcc/ac
ces/acces_inscripcions.htm

X

X

X

9

ABAST PÚBLIC
DIMENSIONS

PROFESSORAT

MÈTODES
DOCENTS

INDICADORS

Web

Percentatge de professors a
temps complet sobre la
plantilla total de la titulació
Percentatge de professors a
temps parcial sobre la
plantilla total de la titulació
Percentatge d‟hores de
docència impartida per
professors a temps complet
Percentatge d‟hores de
docència impartida per
professors a temps parcial
Percentatge de professors
doctors sobre la plantilla total
de la titulació
Percentatge d‟hores per
modalitat docent a cada
assignatura (classes
magistrals, laboratori,
seminaris, activitats no
presencials, tutories...)

Moodle

Restringit
Secretaria
Moodle
acadèmica

NO

VIABILITAT/PREVISIÓ

X

X

X

Guia docent

Assignatures

X

ESPAIS

AVALUACIÓ DELS
APRENENTATGES

Ús aules, laboratoris,
biblioteca i altres recursos
materials de suport a
l‟aprenentatge

Mètodes d‟avaluació
(exàmens, treballs...)
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http://www.xtec.cat/escrbcc/
(Moodle)
http://www.xtec.cat/escrbcc/eq
ipaments_aules.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/eq
ipaments_biblioteca.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/eq
ipaments_bar.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/un
icum/index.htm
http://www.xtec.cat/escrbcc/ac
arc/acarc.htm

X
Guia de
l‟estudiant

X

X

Guia docent

Assignatures
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ABAST PÚBLIC
DIMENSIONS

INDICADORS

PRÀCTIQUES
EXTERNES I
MOBILITAT

Percentatge d‟estudiants que
realitzen les pràctiques
externes al centre
Percentatge d‟estudiants
propis que participen en
programes de mobilitat
(marxen)

ACTIVITATS
D’ORIENTACIÓ

SATISFACCIÓ

RESULTATS
ACADÈMICS

INSERCIÓ
LABORAL

Per a la professió
Per a la inserció laboral
Satisfacció dels estudiants
amb el programa formatiu
Satisfacció dels titulats amb
la formació rebuda
Satisfacció del professorat
amb el programa formatiu
Taxa de rendiment: primer
curs / titulació
Taxa d‟abandonament a
primer curs
Taxa d‟abandonament
+1
Taxa de graduació en t i t
+1
Taxa d‟eficiència en t i t
Durada mitjana dels estudis
per cohort
Taxa d‟ocupació (EIL)
Taxa d‟adequació de la feina
als estudis (EIL)

Web

Moodle

Restringit
Secretaria
Moodle
acadèmica

X

NO

VIABILITAT/PREVISIÓ

INCLOURE AQUESTA
INFORMACIÓ AL WEB
VIABLE/2013-2014

X

X

http://www.xtec.cat/escrbcc/ac
arc/cursos_monografics2.htm

Guia de
l‟estudiant

X

X

X

INCLOURE AQUESTA
INFORMACIÓ AL WEB
VIABLE/2013-2014
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3. ANÀLISI VALORATIVA DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE MILLORA
3.1. PROCEDIMENT D’ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS
3.1.1. Mecanismes d’informació i orientació prèvia
Durant el curs 2012-2013 s‟ha destinat molt d‟esforç en seguir la tasca de difusió de l‟escola
pensant i introduint noves estratègies per tal de millorar-la.
Els mecanismes utilitzats per al compliment dels objectius relacionats amb la difusió dels
ensenyaments i de l‟escola, i amb l‟orientació prèvia als estudiants interessats en cursar aquesta
titulació han estat els següents:
Mecanismes previs
Jornades de portes obertes:
 Dilluns 15 i divendres 19 d‟abril de 2013.
 Organització durant dues jornades, en dos torns (a les 10 i a les 12h),
 Visita de les instal·lacions de l‟escola amb l‟equip directiu.
 Assistència: 29 persones.
 Resultats enquesta de valoració del grau de satisfacció: 100% molt satisfets amb la
informació rebuda i la visita realitzada.
Jornades d’orientació:
 Participació a la XXVIII Jornada d‟Orientació Universitària i Professional. Institut Manuel
de Pedrolo, Tàrrega, 30 de gener de 2013. Professors: Miquel Mirambell i Joaquim
Camps.
 Xerrada informativa a les Jornades d‟orientació professional. Alumnes de batxillerat de
l‟Institut Angeleta Ferrer Sensat de Sant Cugat del Vallès, divendres 9 d‟abril de 2013.
Professora: M. Lídia Balust.
 Xerrada informativa a les Jornades d‟orientació professional. Alumnes de batxillerat de
l‟escola Maristes la Immaculada de Barcelona, divendres 19 d‟abril de 2013. Professora:
M. Àngels Balliu.
Trameses postals:
 Mes de maig: 1a tramesa postal als instituts que imparteixen batxillerat artístic
Catalunya, Castelló i Illes Balears amb informació general i sobre la convocatòria de
proves d‟accés al mes de juny.
 Mes de juny: 2a tramesa postal als instituts que imparteixen batxillerat artístic
Catalunya, Castelló i Illes Balears informant de la convocatòria extraordinària de
proves d‟accés al mes de setembre.

de
les
de
les

Mecanismes permanents
Pàgina web:
 Actualització periòdica.
 Increment de la seva operativitat.
 Incorporació de 2 vídeos més (assignatura Fotografia i acte inaugural del curs 20122013): 1.695 visites [dia de consulta: 28 de maig de 2013].
Portals d’Educació:
 Renovació contracte amb UNPORTAL.
Incorporació dels ensenyaments a l‟apartat d‟estudis universitaris.
Actualització periòdica de les dades del web.
Visites (01.01.2012 a 01.01.2013): 892.

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
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http://www.unportal.net/



Renovació del servei Educalink d‟EDUCAWEB.
Actualització periòdica de les dades del web.
Sol·licituds d‟informació: 157 cupons (increment de 61 peticions respecte el curs anterior).
www.educaweb.cat / www.educaweb.com

Saló de l’Ensenyament 2014:
 Participació al 25è Saló de l‟Ensenyament (Fira de Barcelona) del 13 al 17 de març de
2013. Estand compartit amb l‟Institut del Teatre, l‟ESMUC i l‟ESDAP.
 Orientació, assessorament a estudiants.
 Informació sobre les jornades de portes obertes (15 i 19 d‟abril de 2013).
 Recollida de dades de 103 persones interessades en els estudis.
 Material de difusió: material fotogràfic, fulletons i revistes Unicum.
Publicacions:
 Revista Unicum: Dijous 20 de juny de 2013 a les 17h presentació del núm. 12 de la
Revista Unicum al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, a càrrec d‟Eulàlia
Morral i Romeu, directora del CDMT de Terrassa, i conferència sobre diferents
procediments de conservació-restauració al taller del CDMT a càrrec de la seva titular,
Elisabet Cerdà.
 Millora i ampliació de la pàgina web de la revista Unicum: http://unicum.cat
 Intercanvi de les publicacions de l‟Escola amb publicacions i/o revistes especialitzades
relacionades amb el sector de la conservació i restauració.
 Difusió de les experiències i activitats didàctiques sobre conservació i restauració de
l'ESCRBCC a partir de publicacions pròpies o en col·laboració en revistes especialitzades
o premsa.
Altres mecanismes
Relacions institucionals:
 Contactes amb diferents personalitats o institucions relacionades amb l‟ensenyament o el
patrimoni cultural del nostre país:
- Visita a l‟ESCRBCC del Sr. Lluís Font, secretari de polítiques educatives, i del Sr.
Jordi Roig, director general de centres públics, del Departament d‟Ensenyament
(05.11.2012).
- Visita a l‟ESCRBCC de la Sra. Irma Rognoni, regidora del districte de Nou Barris
(30.11.2012).
- Visita a l‟ESCRBCC del Sr. Jaume Ciurana, regidor de cultura de l‟Ajuntament de
Barcelona (11.04.2013).
Exposicions:
 Fons Renart. Del gòtic català al renaixement italià i La Dona, en el marc de l‟assignatura
Gestió del patrimoni cultural, inaugurada el 31 maig 2013.
 Macrofotografia “Observant el detall” en el marc de l‟assignatura Fotografia II, inaugurada
el 31 maig 2013.
Participació en cursos, congressos i simposis
 Participació al XIII Interantional Symposium on Boat and Ship Archeology, Amsterdam 11
i 12 d‟octubre de 2012. Conferència: “Barceloneta I, a 15th century Atlantic clinker
shipwreck in Barcelona”. Professor Marcel Pujol Hamelink.


Participació a la XIII Reunió Tècnica de Conservació i Restauració organitzada pel Grup
Tècnic, Barcelona, 22-23 de novembre de 2013. Conferència: “La interdisciplinarietat com
a eix fonamental en la formació dels estudiants de l‟Escola Superior de Conservació i
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Restauració de Béns Culturals de Catalunya”. Professors M. Àngels Balliu Badia, Lídia
Balust Claverol, Joaquim Camps Giralt, i Miquel Mirambell Abancó.


Col·laboració en l‟organització del curs El moble històric II: Intervencions en superfície
(diagnòstic, neteja i acabats) organitzat pel CRBMC (maig-juny 2013).



Curs de formació de formadors: Materials i tècniques de l’obra gràfica: comportament,
incompatibilitats, conservació i noves propostes. Barcelona de l‟1 al 12 de juliol de 2013.
Professores M. Àngels Balliu Badia i Lídia Balust Claverol.

VALORACIÓ GENERAL:
Els mecanismes utilitzats per al compliment dels objectius relacionats amb la difusió dels
ensenyaments i de l‟escola, i amb l‟orientació prèvia als estudiants interessats en cursar aquesta
titulació, han funcionat tot i que han tingut un abast limitat i, per tant, poca repercussió i efectivitat.
L‟ESCRBCC té molt clar que cal prioritzar la difusió dels ensenyaments que imparteix entre els
centres educatius i sobretot entre els estudiants de batxillerat o graus relacionats. Amb
l‟experiència que es té sobre la realització de xerrades a escoles i instituts, s‟ha detectat que és
un dels mecanismes que funciona més positivament. Cal, doncs, implicar i motivar a més
components del claustre per tal d‟arribar presencialment a més centres.
Hem comprovat mitjançant altres mecanismes de la titulació com les Pràctiques externes que,
entre els professionals i institucions relacionades amb la conservació i restauració de béns
culturals, l‟escola està molt ben valorada i es reconeix molt positivament el nivell que assoleixen
els alumnes pel que fa a resultats d‟aprenentatges. Per tant, cal destinar més esforç i buscar
estratègies que millorin els esforços que dediquem a la difusió entre el públic en general.
En relació a la publicació del núm. 12 de la revista Unicum i a la participació en cursos o
congressos, no cal dir que la valoració és del tot positiva i repercuteix molt beneficiosament en la
tasca docent.
Les visites institucionals a l‟escola també han demostrat ser molt beneficioses ja que han donat
visibilitat a la tasca de formació que es realitza i han permès noves col·laboracions.
Com a punt feble, es detecta que cal renovar la pàgina web del centre, tant pel que fa a disseny
com pel que fa a funcionalitat i contingut i, per suposat, tenir presència a les xarxes socials i
mitjans de comunicació.

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
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3.1.2. Proves d’accés
Annex núm. 1
Resum dades de proves d’accés als ensenyaments de Títol Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals per al curs 2013-2014:
Estudis amb prova única per a totes les especialitats.
Convocatòria de juny: 17 i 18 de juny de 2013
Via d‟accés

Prova d‟accés
realitzada al
centre

Batxillerat
Prova accés
universitat majors de
25 anys.
Prova per a majors
de 19 anys sense
requisits.

Total
Prova realitzada a una altra comunitat
Prova realitzada a un altre centre
Accés directe (Disseny i CRBC)
Total admesos
Total matriculats juny 2012

Nombre de
sol·licituds de
preinscripció

32
1

0

Nombre
persones
admeses

Nombre de
presentats

Nombre
d‟aprovats

Nombre
d‟admesos

32
1

30
1

27
1

27
1

0

0

0

0

Oferta
places

46
33

33

31

28

28
0
0
0
28

0
0
0
28
28

Convocatòria extraordinària de setembre: 9 i 10 de setembre de 2013
Via d‟accés

Prova d‟accés
realitzada al
centre

Batxillerat
Prova accés
universitat majors de
25 anys.
Prova per a majors
de 19 anys sense
requisits.

Total
Prova realitzada a una altra comunitat
Prova realitzada a un altre centre
Accés directe (Disseny i CRBC)
Total admesos
Total matriculats juny 2012

Nombre de
sol·licituds de
preinscripció

Nombre
persones
admeses

Nombre de
presentats

Nombre
d‟aprovats

Nombre
d‟admesos

9
0

9
0

7
0

7
0

7
0

0

0

0

0

0

Oferta
places

19
9

9

7
0
0
0
7
7

7

9
0
0
0
9

Alumnes matriculats a 1r curs del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
2013-2014: 35
VALORACIÓ GENERAL:
Les proves d‟accés, tant en la convocatòria de juny com en l‟extraordinària de setembre, s‟han
desenvolupat amb completa normalitat. S‟han realitzat en les dates previstes al calendari segons
el disseny publicat al web. L‟organització ha estat l‟adequada i s‟han realitzat totes les actuacions
en els terminis previstos.
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A causa de quedar places vacants, s‟ha realitzat una convocatòria extraordinària el mes de
setembre, prèvia autorització del la Direcció General d‟Atenció a la Família i Comunitat Educativa.
Tot i això, cal indicar que la inscripció a les proves d‟accés per al curs 2013-2014 no ha acomplert
les expectatives previstes, ja que de 46 places ofertades, se n‟han cobert 35.
Aquest fet, després d‟analitzar-lo amb deteniment, l‟atribuïm principalment a dues causes:


En primer lloc, cal remarcar que la sentència de 15 de gener de 2013 del Tribunal
Suprem que anul·la les expressions de grau i graduat en els ensenyaments artístics
superiors de conservació i restauració de béns culturals (BOE 2 de febrer de 2013), ha
perjudicat greument als nostres ensenyaments.



En segon lloc, creiem que la conjuntura actual de crisi juntament amb la pujada de taxes
(l‟ESCRBCC té les taxes més cares de l‟estat espanyol), tampoc afavoreix l‟accés als
futurs estudiants.

DETECCIÓ PUNTS FEBLES:
 Falta de difusió dels ensenyaments.
 No hi ha presència de l‟escola a cap xarxa social.
 D‟altra banda, cal assenyalar que rebem peticions de trasllats d‟expedient d‟estudiants de
2n i 3r de la Facultat de Belles Arts de la UB, però quan se‟ls comunica que han de fer la
prova d‟accés i iniciar els estudis des de 1r curs, normalment desisteixen. És un problema
que caldria resoldre.
3.1.3. Orientació alumnes nouvinguts
La Prefectura d‟estudis i la Coordinació pedagògica són els òrgans encarregats d‟organitzar les
activitats principals d‟orientació per a l‟acollida dels estudiants de nou ingrés a principi de cada
curs.
1r curs 2012-2013: 46 alumnes
Els mecanismes utilitzats per al compliment dels objectius relacionats amb l‟orientació als
alumnes nouvinguts han estat els següents:
Guia de l’estudiant:
 Edició del llibret que conté la informació bàsica sobre la organització i funcionament de
l‟escola i els ensenyaments.
Jornada de presentació del curs:
 Dimecres 19 de setembre a les 9,30h presentació del curs 2012-2013.
 Participació: membres de l‟equip directiu, coordinadors i tutors de primer curs.
 Recepció i missatge de benvinguda als estudiants.
 Informació dels aspectes bàsics del funcionament del centre: ubicació dels despatxos,
horaris d‟atenció, funcions dels tutors, normativa de permanència, reconeixement,
transferència i validació de crèdits, serveis, metodologia d‟aprenentatge, dates
d‟exàmens, ús de l‟espai Moodle, etc.
Reunió dels grups amb el tutor/a assignat/da:
 Informació detallada del pla d‟estudis, els horaris, el Pla d‟Acció Tutorial i aspectes
d‟organització com a grup.

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

16



Explicació de la necessitat d‟escollir un delegat com a representant del grup i encarregat
de comunicar-se amb la resta d‟òrgans de participació de l‟ESCRBCC.

Reunió informativa Programa de mobilitat Erasmus:
 Dimecres 19 de setembre a les 12h reunió informativa a la sala d‟actes per a alumnes
interessats en rebre informació sobre el Programa de mobilitat Erasmus, a càrrec de la
Cap d‟estudis.
Reunió informativa reconeixement, validació i transferència de crèdits:
 Dimecres 19 de setembre a les 12h reunió informativa a la sala d‟actes per a alumnes
interessats en rebre informació sobre reconeixement, validació i transferència de crèdits, a
càrrec de la Cap d‟estudis.
Enquesta alumnes nouvinguts:
 El dia de presentació del curs, els alumnes nouvinguts omplen una enquesta enfocada a
saber quin ha estat el mitjà pel qual s‟han assabentat de l‟escola, nivell d‟estudis i via
d‟accés, si compaginen aquests estudis amb altres estudis o amb un treball, i les
preferències pel que fa a escollir l‟especialitat o optar a una beca de mobilitat Erasmus.
ANNEX Núm. 2.
Actualització dades representants als òrgans de participació de l’ESCRBCC:
 Recollida de dades dels delegats, dels representants del Consell Escolar i dels membres
de la junta de l‟Associació Cultural en l‟àmbit de la Restauració i la Conservació (ACARC)
del curs vigent.
 Tramesa de les dades a tots els representants
 Informació accessible a tota la comunitat educativa a l‟espai Moodle.
Sessió informativa sobre salubritat i pla de prevenció de l’ESCRBCC:
 Destinataris: Alumnes de 1r curs. Dimecres 10 d‟octubre de 2012 sessió informativa sobre
salubritat i el pla de prevenció establert per l‟ESCRBCC, a càrrec de les tutores de primer
curs i la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals.
Acte inaugural del curs 2012-2013:
 Dimecres 17 d‟octubre de 2013, dedicat a les intervencions que l‟ESCRBCC va fer al
teginat de l‟església de Sant Miquel de Montblanc.
 Lliurament a tots els col·laboradors d‟aquestes intervencions d‟una rèplica de la medalla
de plata que la Vila de Montblanc atorgà a l‟ESCRBCC el 2010 en agraïment.
Sessions i visites informatives a les especialitats:
 Destinataris: Alumnes de primer cicle.
 Visita al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i a l‟Arxiu Nacional de
Catalunya.
 Visita els tallers de l‟escola de les quatre especialitats.
 Realització d‟una taula rodona amb la participació d‟exalumnes de les diferents
especialitats introduïts ja al món professional.
VALORACIÓ GENERAL:
Les classes s‟han iniciat amb absoluta normalitat el dijous 20 de setembre de 2012, segons els
horaris establerts per la Prefectura d‟estudis.
A les sessions informatives hi ha assistit els alumnes interessats segons la temàtica i s‟ha
comprovat que són un espai idoni per donar a conèixer l‟òrgan encarregat de gestionar el tema
que es tracta i per resoldre dubtes i particularitats.
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S‟ha constatat però que les visites als tallers de les especialitats pels alumnes de primer cicle no
ha estat tant exitosa com en altres edicions. La causa ha estat el fet que, a l‟haver coincidit el nou
pla d‟estudis amb el que s‟ha extingit, durant els darrers dos anys els alumnes de primer cicle han
fet classe en algun d‟aquests tallers. Tot i així, els alumnes assistents queden molt satisfets
d‟aquestes visites ja que la visió i explicació del professor especialista sol ser molt motivadora.
L‟acte inaugural del curs ha estat un esdeveniment molt emotiu ja que la presentació de la
intervenció del teginat de l‟església de Sant Miquel de Montblanc ha demostrat una gran tasca
de conservació de patrimoni català realitzada durant deu anys. La presència dels exalumnes
participants en aquesta tasca així com el lliurament de les medalles ha estat un moment de
retrobament.
Valorem com a molt positiva l‟organització de l‟acte inaugural anual ja que, a més
d‟institucionalitzar l‟inici del curs, els temes que s‟hi tracten han resultat ser de molt interès per a
tota la professió en general i per a tota la comunitat educativa en particular.
3.1.4. Procés de reconeixement d’estudis anteriors
Els mecanismes utilitzats per al compliment dels objectius relacionats amb el procés de
reconeixement d‟estudis anteriors han estat els següents:


Normativa:
Implantació de la normativa de reconeixement, validació i transferència de crèdits
aprovada a la Memòria de Verificació del Títol (MVT) i que es recull a les Normes
d‟Organització i Funcionament del centre (NOFC).



Documentació:
Elaboració dels documents base per al reconeixement dels estudis:
Document de petició de reconeixement per part de l‟alumne.
Informe de reconeixement per part de la comissió pedagògica de l‟ESCRBCC.
Document de resolució de reconeixement d‟estudis per part de la direcció de
l‟ESCRBCC.



Informació:
Posada en marxa del sistema d‟informació i atenció als alumnes, tant a nivell general com
individual, per part de la Prefectura d‟estudis.

Resum de dades de reconeixement de crèdits del curs 2012-2013:
Nombre d‟alumnes que han demanat reconeixement segons el nivell d‟estudis de procedència.
TIPOLOGIA DE RECONEIXEMENT

RESOLUCIÓ

Núm. ALUMNES

Grau
Màster

2
1

RESOLUCIONS
FABORABLES

2
1

Reconeixement d‟estudis pertanyents a l‟EEES.

Resolt per l‟ESCRBCC

Reconeixement dels estudis LOGSE o anteriors

Resolt per la Direcció General de
Formació Professional Inicial i
Ensenyaments de Règim
Especial

9

9

Reconeixement del Títol de Tècnic Superior
d‟arts plàstiques i disseny o equivalent.

Resolt per l‟ESCRBCC

5

5

Reconeixement per la participació en activitats

Resolt per l‟ESCRBCC

32

32
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Nombre de peticions en relació a les assignatures de cada curs, i nombre de crèdits reconeguts.
CURS

Núm. ASSIGNATURES
SOL·LICITADES

CRÈDITS TOTALS

1r
2n
3r
TOTAL

30
35
25
90

159
145
99
403

VALORACIÓ GENERAL:
Durant aquest curs s‟ha implantat per primer cop la normativa de reconeixement de crèdits
aprovades a la MVT i recollides a les NOFC. Això ha generat la creació de la documentació
necessària i se n‟ha comprovat la seva eficàcia.
Totes les peticions s‟han resolt dins el termini previst i s‟han inclòs a l‟expedient de l‟alumne. Tot i
així, el vist-i-plau dels reconeixements que resol el Departament d‟Ensenyament s‟ha comunicat a
l‟ESCRBCC a finals del primer semestre, una setmana abans de l‟avaluació, la qual cosa ha
generat molta confusió als alumnes i també als professors afectats.
La Comissió pedagògica de l‟escola ha resolt favorablement les peticions que li han arribat, la
qual cosa demostra que la tasca d‟assessorament per part de la Prefectura d‟estudis és
adequada, realista i s‟estudia cada cas individualment.
Després d‟aquesta primera experiència pel que fa al reconeixement de crèdits, s‟ha detectat que
cal ampliar el termini de presentació de documentació per part de l‟alumne.
Cal modificar algun dels documents base per tal d‟adaptar-lo millor a les necessitats concretes.
És important insistir a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial que cal agilitzar la gestió dels casos de reconeixement que es resolen al
Departament d‟Ensenyament.
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3.2. GRAU DE COMPLIMENT DEL TÍTOL
Els indicadors que es valoren per saber el grau de compliment de la titulació són els següents:






El Pla d‟estudis.
El Programa de mobilitat.
El Treball final.
Les Pràctiques externes.
La Coordinació docent.

3.2.1. Pla d’estudis
ANNEX Núm. 3
Actuacions relacionades amb la implantació del Pla d‟estudis:
 Impartició de 1r, 2n i 3r curs del nou títol superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals.


Desenvolupament del Pla d‟estudis segons les modificacions introduïdes a la Memòria de
Verificació del Títol (MVT) de l‟ESCRBCC, revisada pel Departament d‟Ensenyament el
juny del 2012.
- Ampliació de 3 a 6 crèdits per a les Pràctiques externes
- Canvi de semestre d‟alguna assignatura
- Modificació de crèdits d‟alguna assignatura
- Canvi de denominació d‟alguna assignatura.



Desenvolupament de totes les assignatures previstes al Pla d‟estudis segons els horaris
establerts per la Prefectura d‟estudis. ANNEX Núm. 4.



Lliurament de l‟informe d‟avaluació de la MVT per l‟Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU), el 19 de desembre de 2012.



Actualització i ampliació de la MVT. Incorporació de les modificacions proposades per
l‟AQU i nou lliurament de la MVT al Departament d‟Ensenyament el 15 de març de 2013
(Núm. de registre: 0200E/8601/2013).



Revisió i modificació de les matèries de què consta el Pla d‟estudis:
- Revisió dels resultats d‟aprenentatge de les matèries.
- Incorporació dels percentatges en l‟apartat de les metodologies d‟ensenyamentaprenentatge de les matèries.
- Revisió, actualització i unificació dels sistemes d‟avaluació de les matèries.



Verificació del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals que
s'imparteix a l'ESCRBCC per l‟AQU. Lliurament del l‟informe final d‟avaluació favorable
el 3 de juliol de 2013 al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Més informació a l‟ANNEX Núm. 5 i a http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/11703625.html



Revisió i modificació dels Plans docents de 1r, 2n i 3r curs. Introducció dels canvis
segons la MVT. Elaboració del Pla docent de 4t curs. Lliurament dels Plans docents al
Departament d‟Ensenyament el 29 de juny de 2013.

Calendari i horari general:
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ANNEX Núm. 6
 Segons el calendari escolar per al curs 2012/2013 per als centres educatius no
universitaris de Catalunya publicat al DOGC en l'ordre ENS/151/2012, de 5 de juny
(DOGC núm. 6149, de 14.06.2012).


Inici de classes el 19 de setembre de 2012. Les activitats del professorat programades al
centre han finalitzat el 28 de juny de 2013.



L‟horari general, s‟ha aprovat pel Consell Escolar, el Claustre i autoritzat pel Consorci
d‟Educació de Barcelona.



Organització del Pla d‟estudis en dos semestres:
1r semestre del 19 de setembre de 2012 i a l‟1 de febrer de 2013.
2n semestre del 4 de febrer de 2013 al 21 de juny de 2013.
20 setmanes per semestre, 26 hores setmanals de mitjana de docència.



Horari de classes: entre les 8 i les 15 hores, de dilluns a divendres. De 15 a 18 hores, de
dilluns a dijous, horari dedicat a tutories, reunions, servei de biblioteca, atenció al públic,
proveïdors i possibles activitats no considerades lectives.

Calendari i sessions d‟avaluació:
Setmana d‟exàmens 1r semestre........................................21 al 25 de gener de 2013
Sessió coordinació comuns i tutories 1r semestre..............31 de gener de 2013 (matí)
Avaluació del 1r semestre................................................... 1 de febrer de 2013 (matí)
Setmana d‟exàmens 2n semestre.......................................10 al 14 de juny de 2013
Sessió coordinació comuns i tutories 1r semestre..............20 de juny de 2013 (matí)
Avaluació del 2n semestre.................................................. 21 de juny de 2013 (matí)
Lliurament de notes i revisions................................ ............1 de febrer i 21 de juny (13-14 h)
Llista d‟admesos a 3r d‟especialitat......................... ............27 de juny de 2013
Dies festius
11 de setembre de 2012
24 de setembre de 2012
12 d‟octubre de 2012
1 de novembre de 2012
6 de desembre de 2012
8 de desembre de 2012
del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener del 2013 (Nadal)
del 23 de març a l‟1 d‟abril de 2013 (Setmana Santa)
1 de maig de 2013
20 de maig de 2013
2 de novembre de 2012 (festa de lliure disposició)
7 de desembre de 2012 (festa de lliure disposició)
17 de maig de 2013 (festa de lliure disposició)
VALORACIÓ:
S‟ha impartit el pla d‟estudis previst amb normalitat i l‟organització general del curs ha demostrat
funcionar correctament.
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Tot i el curt recorregut del nou Pla d‟estudis podem afirmar que la seva implantació ha estat
positiva. El fet d‟impartir durant 21 anys l‟anterior titulació de Conservació i Restauració de Béns
Culturals equivalent a diplomatura, ha permès que el Pla d‟estudis del Títol Superior,
desenvolupat amb les propostes del propi claustre, s‟hagi elaborat amb criteri.
Cal afegir que l‟Agència Catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)
ha verificat la titulació i en el seu informe estableix que està excel·lentment planificada quant al
plantejament general, i l‟estructura garanteix l‟equilibri entre els aprenentatges teòrics i
humanístics per una banda, i per l‟altra, l‟adquisició d‟habilitats pràctiques.
Caldria, però, seguir la recomanació de reduir el nombre d‟assignatures de 2 i 3 crèdits, assignant
–ne un mínim de 4. Aquesta opció es valorarà durant el curs que ve, un cop implantat el 4t curs.
La distribució d‟assignatures en matèries i alhora d‟aquestes en les cinc àrees que composen
l‟escola, permet que la seva organització sigui molt clara i fa que el seu seguiment mitjançant el
propi professor, el Cap d‟àrea i la Coordinació pedagògica sigui més fàcil.
S‟ha millorat en el compliment del contingut de les assignatures que s‟imparteixen a 1r i 2n curs
ajustant-lo a la seva durada, doncs, s‟han impartit ja dos o tres cops. Aquest indicador de les
assignatures que integren el tercer curs s‟ha valorat a final de curs per introduir els ajustaments
necessaris per al curs següent.
3.2.2. Pràctiques externes
Responsable: Coordinadora de pràctiques: Sílvia Franch Pagès.
Coordinadora pedagògica: M. Àngels Balliu Badia
ANNEX Núm. 7
Actuacions relacionades amb les Pràctiques externes:
 Revisió i modificació de la informació de la matèria de Pràctiques externes a la MVT.
S‟afegeix la tipologia de les entitats col·laboradores i les funcions a dur a terme per part
de l‟estudiant, segons recomanació de l„informe de l‟AQU.


Recerca d‟institucions i signatura de nous convenis:
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (3.12.2012),
Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (10.01.2013),
Biblioteca de Catalunya (11.01.2013),
Servei Meteorològic de Catalunya (22.01.2013),
Institut de Cultura de Barcelona (29.01.2013),
Ajuntament de Sabadell (13.02.2013),
Museu d‟Arqueologia de Catalunya (7.03.2013) i
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (16.05.2013).



Sessió informativa als alumnes sobre funcionament de l‟assignatura, institucions i places
de pràctiques (16 de gener de 2013). Places ofertades: 21. Institucions col·laboradores: 7.



Impartició de l‟assignatura optativa Formació pràctica complementària I. 2n semestre, 3r
curs. 3 crèdits ECTS, segons el Pla d‟estudis. Pràctiques realitzades: 19.
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VALORACIÓ GENERAL:
Enguany, el nombre de pràctiques ha estat inferior als cursos anteriors, ja que amb el canvi de
Pla d‟estudis, durant el curs 2012-2013 només han pogut optar a la modalitat de pràctiques
optatives els 38 alumnes matriculats a tercer curs.
Durant el primer semestre la tasca de contactar amb institucions que s‟adaptessin a l‟horari de
tarda d‟aquesta assignatura, establir el conveni i fer l‟entrevista amb el tutor de pràctiques de la
institució ha estat intensa, però finalment, s‟han pogut oferir 21 places en centres de reconegut
prestigi.
La Coordinadora de pràctiques ha realitzat el seguiment setmanal dels alumnes mantenint el
contacte directe amb el tutor de pràctiques de la institució, i la valoració de les pràctiques ha estat
molt positiva per part de totes les entitats col·laboradores, que ja han expressat la seva voluntat
de seguir col·laborant amb l‟ESCRBCC i rebre més alumnes en pràctiques el proper curs 201314.
De fet, la nota de l‟assignatura és el millor indicador de la valoració dels ocupadors pel que fa als
alumnes. La nota mitjana ha estat de 9.
També els alumnes han valorat molt positivament l‟experiència tant pel que fa a les institucions
seleccionades com al pla d‟activitats que hi han desenvolupat.
3.2.3. Treball final
Actuacions relacionades amb el Treball final:
 Revisió i modificació de la informació de la matèria de Treball final a la MVT. S‟afegeix
major especificació de l‟orientació i característiques especials de la matèria, segons
recomanació de l„informe de l‟AQU.


Proposta per part de l‟Àrea de Conservació i Restauració de què els tutors del TF siguin
professors integrants d‟aquesta Àrea.



Establiment del calendari i primera normativa general per al TF aprovada pel Claustre el
16 d‟abril de 2013.

VALORACIÓ:
El fet de revisar i ampliar el contingut de la informació de la matèria a la MVT ha fet que des de
l‟Àrea de Conservació i Restauració s‟iniciïn les actuacions de coordinació del TF.
3.2.4. Programa de mobilitat
Responsable: Cap d‟estudis i Coordinadora del Programa de mobilitat: Lídia Balust Claverol
ANNEX Núm. 8
Concessió el desembre de 2010 de la carta Erasmus a l‟ESCRBCC.
Actuacions pel que fa a reconeixement dels estudis, de les pràctiques Erasmus i intercanvis:
 Elaboració i implantació de la normativa per al reconeixement dels estudis i de les
pràctiques Erasmus dels estudiants de l‟ESCRBCC.
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Elaboració del la normativa de protocol de peticions de mobilitat per part dels alumnes, del
sistema de selecció proposat per l‟ESCRBCC, i del protocol de reconeixement de crèdits
de les mobilitats Erasmus tant d‟estudis com de pràctiques, així com l‟elaboració de les
plantilles dels documents base per al reconeixement dels estudis i de les pràctiques
Erasmus (normativa inclosa a les NOFC):
Document de petició de reconeixement per part de l‟alumne.
Document de resolució de reconeixement d‟estudis per part de la direcció de
l‟ESCRBCC.

Actuacions Programa de mobilitat 2012-2013:
 Seguiment de l‟estada dels tres alumnes desplaçats a l‟Academia de Brera a Milà durant
tot el curs 2012-2013.


Seguiment de l‟estada de les dues professores desplaçades a la mateixa institució durant
el mes de novembre de 2012.



Seguiment de l‟estada d‟una alumna a la Universitat UMSA de Buenos Aires durant el
segon semestre del curs acadèmic.

Actuacions Programa de mobilitat 2013-2014:
 Sessió informativa als alumnes sobre funcionament del Programa de mobilitat per al curs
2013-2014 (19 de setembre de 2012). Informació consultable a l‟apartat d‟Internacional
del web i a l‟espai Moodle.


Recerca d‟institucions i signatura de nous convenis:
École Supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans, a Tours (França).
École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre, a Brussel·les (Bèlgica).
Tartu Kõrgem Kunstikool/Tartu Art College, a Tartu (Estònia).



Petició oficial de mobilitat de 2 alumnes i 4 professors per al curs 2013-1204 a l‟OAPEE.



Difusió de les beques Erasmus per al curs 2013-1204.



Selecció de dos alumnes i 4 professors. Reunions conjuntes i individuals d‟informació del
funcionament del programa Erasmus. Lliurament a cada alumne/a la carta Erasmus
oficial.

Documentació Programa de mobilitat:
 Petició de la nova carta Erasmus per a l‟ESCRBCC.


Gestió de la documentació demanada pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en
relació als ajuts complementaris per als estudiants Erasmus del curs 2012-2013.



Col·laboració en la realització de les enquestes proposades per l‟OAPEE i per les
institucions europees.

VALORACIÓ:
Durant el curs 2012-2013, es van iniciar els intercanvis Erasmus en la modalitat d‟estudis a
l‟ESCRBCC, amb un número reduït de mobilitats, però amb una valoració força positiva per part
dels alumnes.
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L‟organització de la mobilitat ha estat complexa donat que tots els processos eren nous i calia fer
una adaptació ràpida i efectiva.
Per això, tot i la complexitat i quantitat de la documentació que cal gestionar, la valoració per part
de la coordinació és molt positiva, perquè s‟ha aconseguit consolidar els inicis i s‟ha ampliat la
cartera d‟institucions sòcies, cosa que permet als alumnes i als professors tenir un ventall més
ampli de possibilitats d‟intercanvi.
Així mateix, és considera molt positiva la relació iniciada amb les institucions en relació al
projecte d‟internacionalització de l‟Escola.
3.2.5. Coordinació docent
Els òrgans responsables de la coordinació dels processos d‟ensenyament-aprenentatge i la
supervisió corresponent a l‟ESCRBCC són:
 La Prefectura d‟estudis.
 La Coordinació pedagògica.
Els principals mecanismes de coordinació docent són:
 Reunions de direcció setmanals:
- S‟han realitzat reunions de direcció setmanals d‟una hora de durada de mitjana.
- S‟ha coordinat la implantació del nou títol.
- S‟han tractat temes relacionat amb el projecte educatiu.
- S‟han tractat temes relacionats amb els plans de millora de la qualitat del centre.
- S‟ha treballat en projectes d‟innovació, de difusió i de col·laboració interdisciplinària.


Reunions d‟Àrees mensuals:
- S‟han realitzat vuit reunions d‟Àrea, amb periodicitat mensual, de dues hores de durada
de mitjana.
- Finalitat: organitzar i facilitar la feina conjunta dels professors del departament i facilitar
la coordinació entre les diferents àrees.
- Temes principals que s‟han tractat: revisió i aprovació de les programacions de les
assignatures; modificació de les matèries del Pla d‟estudis de la MVT; revisió dels plans
docents de 1r, 2n i 3r curs; realització del pla docent de 4t curs; implantació de la
plataforma Moodle, així com temes específics de cada Àrea.
- S‟han realitzat deu reunions extraordinàries per encomanar diferents encàrrecs de servei
a professors integrants de les Àrees. ANNEX NÚM. XXX.
- Les actes de les reunions han quedat en possessió dels Caps d‟àrea i s‟han lliurat còpies
digitals a la Coordinació pedagògica.
- Calendari: 6 de setembre; 22 d‟octubre; 20 de novembre; 19 de desembre; 21 de febrer ;
18 de març; 24 d‟abril; 23 de maig.



Reunions de coordinació i tutories:
- S‟han realitzat quatre reunions de coordinació i tutories (principi de curs, final del primer
semestre, mitjans de segon semestre i final de segon semestre).
- Temes principals que s‟han tractat: aspectes concrets per millorar la coordinació dels
cursos comuns i de les especialitats; dinàmiques de grup; problemàtiques concretes
d‟alumnes; aplicació del Pla d‟Acció Tutorial; proposta de calendari i organització per la
curs següent.
- Calendari: 10 de setembre i 31 gener (1r semestre); 4 abril i 20 juny (2n semestre).



Claustres:
- S‟han realitzat cinc reunions de claustre d‟una hora i mitja de durada de mitjana.

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

25

- Calendari: 14 de setembre; 15 de novembre; 14 de gener; 16 d‟abril; 26 de juny.
Accions de coordinació docent que ha dut a terme la Prefectura d‟estudis:
 Coordinació dels exàmens semestrals i anuals.
 Organització i convocatòria de les sessions d'avaluació.
 Coordinació de les actes d'avaluació.
 Reconeixement, validació i transferència de crèdits.
 Tramitació de les renúncies d‟assignatures, les convocatòries extraordinàries i els
trasllats d‟expedients.
 Organització de l‟accés a l‟especialitat.
 Actualització de les NOFC.
 Elaboració dels horaris i calendari escolar.
 Elaboració de les llistes de curs.
 Control de l‟assistència del professorat.
Accions de coordinació docent que ha dut a terme la Coordinació pedagògica:
 Coordinació de les àrees (Departaments didàctics).
 Coordinació del Pla d‟Acció Tutorial (PAT).
 Coordinació de l'elaboració i actualització de plans docents i programacions didàctiques.
 Coordinació dels criteris d'avaluació (generals i específics de matèries).
 Coordinació entre cursos i àrees.
 Coordinació de les pràctiques externes.
 Control de l‟assistència de l‟alumnat.
 Seguiment dels becaris.
 Elaboració de l‟IST.
 Elaboració de la Guia de l‟estudiant.
 Coordinació de les proves d‟accés.
 Coordinació dels espais expositius i retolació de l‟escola.
 Supervisió dels aparells i material didàctic audiovisuals.
VALORACIÓ GENERAL:
Aquest apartat va ser ampliat a la MVF segons indicacions de l‟informe de l‟AQU.
Els mecanismes que s‟han implantat pel que fa a la coordinació docent durant aquest curs han
demostrat funcionar adequadament. Les reunions de direcció, d‟àrees, de coordinació i tutoria i,
per suposat els claustres, són espais ideals per treballar els diferents aspectes que es relacionen
amb la coordinació docent, compartir problemàtiques i estratègies, així com arribar a acords.
L‟organització de l‟escola en cinc àrees és molt efectiva. El fet de poder treballar conjuntament
els professors que imparteixen assignatures de la mateixa branca de coneixement fa que la Guia
docent, les Programacions, els Plans docents o realitzar els canvis proposats per l‟AQU a la
MVT, siguin tasques realitzades amb criteri i consens. Tot i així, cal millorar en la realització i
lliurament de les actes i prendre consciència que són una eina molt útil de treball per poder fer el
seguiment dels acords presos per les àrees.
En relació al contingut, la metodologia, l‟avaluació i la temporització de les matèries i les
assignatures, la valoració també és positiva. Durant el primer semestre es van introduir canvis en
els resultats d‟aprenentatge, sistemes d‟avaluació i metodologies d‟ensenyament-aprenentatge
de les matèries, que es veuran reflectits en les programacions del curs següent.
Amb la implantació del nou Pla d‟estudis i la nova estructura de les Programacions, s‟han
detectat endarreriments en el seu lliurament. La Coordinadora pedagògica és qui transmet el
retard al Cap d‟àrea que realitza els avisos pertinents.

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

26

En el cas de substitució d‟un professor per malaltia, s‟han establert també els mecanismes
d‟informació i seguiment dels alumnes per part de l‟àrea afectada i quan ha arribat el substitut se
li han lliurat les programacions i plans docents corresponents. La Cap d‟Estudis i la Coordinadora
pedagògica han fet el seguiment de la substitució.
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3.3. ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL ACADÈMIC I DE SUPORT
3.3.1. Personal acadèmic
L‟ESCRBCC està composada per 21 professors, dels quals 3 són doctors i 4 són catedràtics.
Tots a temps complet.
Equip Directiu
Director

Doctor Miquel Mirambell Abancó
Catedràtic d‟Història de l'Art

Cap d'Estudis

Professora Lídia Balust Claverol
Conservació i Restauració

Coordinadora Pedagògica

Professora M. Àngels Balliu Badia
Conservació i Restauració

Secretari

Professor Joaquim Camps Giralt
Volum

Claustre Professorat
Doctor Xavier Alcalde Ceravalls
Professor Gener Alcántara Rodrigo
Professora Montserrat Artigau Miralles
Professora Àngels Balliu Badia
Professora Lídia Balust Claverol
Professora Carolina Biasi Pascual
Professora Lídia Català Bover
Professor Joaquim Camps Giralt
Professora Eva Chavarria Puyol
Professora Júlia Chinchilla Sánchez
Professora Matilde C. Cortés
Professora Sílvia Franch Pagès
Professora Imma Hernández Pascual
Professora Doris Leussler Roth
Professora Eva López Lorente
Doctor Miquel Mirambell Abancó
Doctor José Luis Prada Pérez
Professor Marcel Pujol Hamelink
Professora Margarita Quiles Roca
Professora Verònica Ramírez Calise
Professora Rosa Rocabayera Viñas

Volum
Conservació i Restauració
Conservació i Restauració
Conservació i Restauració
Conservació i Restauració
Conservació i Restauració
Història de l'Art
Volum
Dibuix Artístic
Conservació i Restauració
Dibuix Artístic
Conservació i Restauració
Fotografia
Conservació i Restauració
Història de l‟Art
Història de l‟Art
Biologia, Física i Química
Arqueologia
Conservació i Restauració
Història de l'Art
Biologia, Física i Química

Òrgans de participació
1. Consell Escolar. Composició: Director/a, cap d‟estudis, secretari/a, cinc professors/es
elegits/des pel Claustre, cinc representants de l‟alumnat, un/a representant del personal
d‟administració i serveis, i un/a representat de l‟ajuntament de Barcelona.
Composició del Consell Escolar:
Miquel Mirambell Abancó, President, Director
Lídia Balust Claverol, Cap d‟estudis
Joaquim Camps Giralt, Secretari
Roser Crivillé i Yuste, representat de l‟ajuntament de Barcelona
M. Àngels Balliu Badia, professora
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Doris Leussler Roth, professora
Margarida Quiles Roca, professora
Verónica Ramírez Calise, professora
Ester Fernández Gatell, representant de l‟alumnat
Rocío Rodríguez Gómez, representant de l‟alumnat
Mar Valiente Pérez, representant de l‟alumnat
M. Pilar Pueyo Serena, representant de l‟alumnat
Maria Piedad Ruiz Lara, representant de l‟alumnat
Jordi Serentill Ventura, representant del personal d‟administració i serveis
Convocatòria d‟eleccions segons la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d‟octubre (DOGC núm.
6257 – 20.11.2102), el 3 de desembre de 2013. Relació de membres a escollir: 3 del sector del
professorat i 3 del sector de l‟alumnat.
Eleccions el 14 de gener de 2013 amb tota normalitat i constitució del nou Consell Escolar el 17
de gener de 2013 :
Miquel Mirambell Abancó, President, Director
Lídia Balust Claverol, Cap d‟estudis
Joaquim Camps Giralt, Secretari
Roser Crivillé i Yuste, representat de l‟ajuntament de Barcelona
M. Àngels Balliu Badia, professora
Doris Leussler Roth, professora
Margarida Quiles Roca, professora
Carolina Biasi Pascual, professora
Eva Chavarria Puyol, professora
Ester Fernández Gatell, representant de l‟alumnat
Rocío Rodríguez Gómez, representant de l‟alumnat
Carolina Jurio, representant de l‟alumnat
Núria Jutglar Álvaro, representant de l‟alumnat
Maria Piedad Ruiz Lara, representant de l‟alumnat
Jordi Serentill Ventura, representant del personal d‟administració i serveis
Calendari: 8 d‟octubre; 3 de desembre; 29 de gener; 13 de març; 6 de juny.
2. Claustre de professors: integrat pels 21 professors que han prestat servei al centre.
Àrees
L'Escola està organitzada a partir de cinc àrees tal i com estableix la MVT i recullen les NOFC.
Àrea de cursos comuns, integrada per tots/es els/les professors/es que imparteixen matèries als
cursos comuns del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Cap d‟àrea: Professora Doris Leussler Roth.
Àrea de Conservació i Restauració, integrada per tots/es els/les professors/es que imparteixen
assignatures de pràctiques i teoria de la conservació i restauració o relacionades.
Cap d‟àrea: Júlia Chinchilla Sánchez.
Àrea d‟Humanitats, integrada per tots/es els/les professors/es que imparteixen assignatures de
caire històric o humanístic.
Cap d‟àrea: Professora Eva López Lorente.
Àrea de Plàstica, integrada per tots/es els/les professors/es que imparteixen matèries plàstiques.
Cap d‟àrea: Doctor Xavier Alcalde Ceravalls.
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Àrea de Ciències i tecnologia, està integrada pels professors/es que imparteixen matèries
relacionades amb la biologia, la física i la química, així com les tecnologies de la informació,
comunicació i tècniques fotogràfiques.
Cap d‟àrea: Doctor José Luis Prada Pérez.
Càrrecs de Coordinació
Coordinador/a d‟informàtica, professor/a encarregat/da de l‟aula d‟informàtica i de l‟equipament
informàtic del Centre.
Coordinador: Professor Marcel Pujol Hamelink.
ANNEX Núm. 9
Tutoria d‟aprenentatge, coordinador/a de formació professional o de pràctiques.
Tutora: Professora Sílvia Franch Pagès.
ANNEX Núm. 7
Coordinador/a lingüístic/a, intercultural i de cohesió social.
Coordinadora: Professora Verónica Ramírez Calise.
ANNEX Núm. 10
Coordinador/a de prevenció de riscos laborals.
Coordinadora: Professora Rosa Rocabayera Viñas.
ANNEX Núm. 11
Tutors/res de curs
Primer Curs Grup A..................................… Margarida Quiles Roca
Primer Curs Grup B......................................Lídia Català Bover
Primer Curs Grup C..................................... Matilde C. Cortés
Primer Curs Grup D..................................... Eva Chavarria Puyol
Segon Curs Grup A..................................… Carolina Biasi Pascual
Segon Curs Grup B......................................Eva López Lorente
Segon Curs Grup C..................................... Imma Hernández Pascual
Segon Curs Grup D..................................... Xavier Alcalde Ceravalls

Tercer Curs Document Gràfic.....................
Tercer Curs Escultura.................................
Tercer Curs Arqueologia.............................
Tercer Curs Pintura.....................................

M. Àngels Balliu Badia
Montserrat Artigau Miralles
Júlia Chinchilla Sánchez
Gener Alcántara Rodrigo

Tutora de Becaris ........................................Verònica Ramírez Calise
VALORACIÓ:
El personal acadèmic és, segons l‟informe de la MVT fet per l‟AQU, un dels punts forts de
l‟escola. El fet que els 21 professors estiguin tots a temps complet dóna estabilitat a la plantilla i
permet complir la ràtio professor-alumne establerta al RD 303/2010.
Pel que fa a l‟ampliació de professorat de cara a la implantació de 4t curs, s‟ha sol·licitat al
Departament d‟Ensenyament una ampliació de la plantilla en dos professors per al curs 2013-14
que finalment no ha estat possible.
Durant el mes de juny s‟han redistribuït les assignatures entre el claustre actual i els horaris no
s‟han pogut fer fins al juliol-setembre.
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Quant a la implantació de les especialitats de tèxtils i de mobiliari, tot segueix com el curs
anterior: la conjuntura econòmica actual obliga a ajornar aquesta ampliació.

3.3.2. Personal de suport
Pel que fa a personal d‟administració i serveis, consta d‟1 auxiliar administrativa i 2 subalterns.
Tots a temps complet.
Personal d’administració i serveis
Antònia Mayor Alandi
Francisco Javier Delmás Mur
Jordi Serentill Ventura

Auxiliar administrativa
Subaltern
Subaltern

VALORACIÓ:
El personal de suport és, segons l‟informe de la MVT fet per l‟AQU, adequat però insuficient per
gestionar i mantenir el nombre d‟aules, laboratoris i tallers de què disposa el centre. Des de la
direcció periòdicament es demana al Departament d‟Ensenyament l‟ampliació del personal de
suport.
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3.4. RECURSOS EMPRATS I SERVEIS PRESTATS
3.4.1. Disponibilitat i adequació de recursos materials i serveis
Adequació materials i serveis disponibles
 Optimització dels recursos: Estudi del canvi d‟assignació de les partides de les despeses
del centre i reajustament d‟algunes partides. El pressupost previst per a l‟any 2013 s‟ha
aprovat pel Consell Escolar en la reunió del 13 de març de 2013.
 Secretaria virtual de l‟ESCRBCC: No operativa per manca de recursos econòmics i per la
suspensió de l‟Institut Superior de les Arts. No ha estat possible fer la matrícula on-line.
 Gestió dels inventaris de totes les aules, laboratoris i tallers.
 Gestió de les compres de material fungible i inventariable necessari.
 Gestió del manteniment i reparació de la maquinària i del material inventariable.
Implantació del 4t curs
Actuacions relacionades amb la implantació del 4t curs de la titulació:
 Elaboració del Pla docent de 4t curs.
 Sol·licitud al Departament d‟Ensenyament de la reforma de l‟espai de magatzems per
transformar-lo en aula de conservació i restauració.
 Sol·licitud al Departament d‟Ensenyament de dos professors de l‟especialitat de
Conservació i Restauració de pintura i document gràfic.
 Adequació, a càrrec del pressupost de l‟escola, de l‟espai de magatzem i plató fotogràfic
d‟ús comú a una aula de taller per als alumnes de 2n curs (T-11): Instal·lació d‟aigua,
calefacció i dotació del material inventariable i fungible per tal de poder desenvolupar amb
garanties l‟assignatura pràctica de Principis teòrics i pràctics de la conservació i
restauració de Béns Culturals II.
 Distribució d‟assignatures de 4t curs entre els professors integrants del claustre actual.
Equipaments de les Àrees
Actuacions relacionades amb l’equipament de les Àrees:
 Habilitació de l‟espai per al sistema d‟anòxia. Gestió a càrrec de la Cap àrea de
Conservació i Restauració i la Coordinadora de Prevenció de riscos laborals.
 Col·laboracions i convenis de col·laboració amb institucions patrimonials per cedir
temporalment objectes per ser restaurats als laboratoris de pràctiques de conservaciórestauració de béns culturals: La Diputació de Barcelona, el Museu Molí Paperer de
Capellades, el Museu Episcopal de Vic, el Museu Municipal d‟Alcover, el Museu Arxiu de
Montblanc i Cementiris de Barcelona, Museu de Cambrils, Pronoubarris (empresa pública)
entre d‟altres.
ANNEX Núm. 12: Relació de peces restaurades a les assignatures pràctiques de les
especialitats de Conservació i Restauració.
 Sol·licitud del material fungible necessari per al curs 2013-2014.
Altes equipaments
 Actualització constant de la pàgina web.
 Posada en marxa de la plataforma Moodle: Millora de la gestió del material de suport i
aspectes didàctics de les assignatures.
 Quant a la biblioteca i a l‟aula d‟informàtica, s‟ha ampliat l‟horari del servei de biblioteca a
les tardes de dilluns a dijous amb 2 alumnes, mentre que a l‟aula d‟informàtica s‟ha
ampliat també l‟horari de servei amb 2 professores alguns matins.
 Adquisició de llibres, revistes i DVD‟s per a la Biblioteca. Entrada de dades a la base de
dades. ANNEX núm. 13.
Implantació noves especialitats
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Col·laboració amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) en
l‟organització de cursos relacionats amb el moble:
El moble històric II: Intervencions en superfície: diagnòstic, neteja i acabats (maig-juny
2013).
Col·laboració amb Associació per a l‟estudi del moble en l‟organització de cursos
relacionats amb el moble:
Nocions bàsiques sobre la història del moble (octubre-febrer 2013).
Col·laboració amb el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de terrassa (CDMT) en
l‟organització de cursos relacionats amb els tèxtils:
Introducció a la història de la indumentària a través de les altres representacions
artístiques (gener-març 2013).

3.4.2. Mecanismes per realitzar i garantir la revisió i manteniment de les instal·lacions
Actuacions relacionades amb revisió i manteniment de les instal·lacions
 Actualització del contractes de manteniment amb diverses empreses per garantir el
correcte funcionament de totes les instal·lacions.
 Serveis revisats durant el curs segons els contractes de manteniment:
Neteja; serveis d‟aigua, gas
electricitat; manteniment aparells d‟òptica; revisió i
manteniment xarxa informàtica; sistema d‟extinció; revisió i manteniment dels ascensors, i
sistema de seguretat.
 Manteniment dels espais enjardinats de l‟escola: desenvolupament d‟un pla d‟ocupació
del districte de Nou Barris amb quatre integrants (maig de 2013).
VALORACIÓ GENERAL:
De cara a la implantació d‟un nou curs l‟any 2013-2014, es va sol·licitar al Departament
d‟Ensenyament l‟ampliació de plantilla i d‟infraestructures, la qual cosa no ha estat possible. Això
ha suposat un esforç molt gran per part del Claustre i de la Direcció de l‟ESCRBCC en tots dos
aspectes. Malauradament tampoc s‟han pogut implantar les dues noves especialitats (Mobiliari i
Tèxtils).
Gràcies a aquest esforç, els recursos i equipaments s‟han optimitzat al màxim, tenint en compte
que és una situació excepcional que no s‟hauria de prolongar.
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3.5. RESULTATS ACADÈMICS
3.5.1. Graduació, abandonament, eficiència
Els indicadors per valorar el progrés i els resultats d‟aprenentatge dels estudiants, tal i com es
descriuen a la Guia docent, es coordinen des de la Prefectura d‟estudis i són els següents:


La mitjana de l’expedient acadèmic en finalitzar el segon curs:
Aquesta nota regeix el règim preferencial per a l‟accés a l‟especialitat, tal i com s‟indica a
les NOFC del centre. La Prefectura d‟estudis és l‟encarregada d‟aquest procés.
La mitjana de l‟expedient acadèmic dels alumnes en acabar 2n curs ha estat de 7,1539.



El percentatge de crèdits superats per curs acadèmic:
El càlcul dels crèdits que l‟alumne ha superat és un requisit previ a la matrícula de
l‟alumne per tal de complir amb les instruccions relatives a la permanència en els
ensenyaments artístics superiors que es realitza a la Secretaria acadèmica.
El percentatge de crèdits superats pels alumnes de 1r cicle ha estat del 97%.
Cal establir el sistema per calcular el percentatge de crèdits superats a 1r, 2n i 3r curs.



La taxa d’abandonament:
La taxa d‟abandonament el curs 2012-2013 respecte els alumnes matriculats el curs
2010-2011, ha estat del 25%.

Altres indicadors que es tindran en compte un cop s‟hagi implantat totalment la titulació són:
 El percentatge de crèdits superats cada curs.
 La mitjana de l‟expedient acadèmic en finalitzar la titulació.
 La taxa de graduació.
3.5.2. Índex de satisfacció
Els indicadors relacionats amb l‟índex de satisfacció dels diferents agents implicats en la titulació
es coordinen des de la Coordinació pedagògica.
Grup d’interès: alumnes
L‟índex de satisfacció dels estudiants en relació amb l‟assoliment dels resultats d‟aprenentatge
pretesos, es mesura amb les enquestes semestrals i anuals de valoració docent i
d‟infraestructures. Els resultats s‟han presentat i valorat al Claustre i al Consell Escolar.
Els resultats es presenten per a cada indicador en percentatges de l‟1 al 5, sent l‟1 el valor que
indica menys satisfacció i sent 5 el valor que indica més satisfacció. La lectura dels resultats es
realitza sumant per a cada indicador del valor 1 al 3 i del 3 al 5. Es considera una valoració poc
favorable de l‟indicador si els percentatges de l‟1 al 3 sumen un 50% o més. En aquest cas, s‟ha
parlat i valorat els resultats amb els professors implicats i s‟han buscat solucions de millora.
ANNEX Núm. 14.
Grup d’interès: personal docent
L‟índex de satisfacció del professorat sobre el grau en què els estudiants han assolit els objectius
d‟aprenentatge pretesos, es valora durant les reunions de curs convocades pel Cap d‟àrea de
Cursos comuns i pels tutors i sobretot, durant les avaluacions de cada semestre.
S‟han convocat quatre reunions durant el curs:


1a reunió: 7 de setembre de 2012. Aquesta reunió a principi de curs ha servit per a posar
les bases del nou curs. Cal tenir en compte que és el primer any que tots els integrants
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del claustre imparteixen ja la nova titulació. Això ha suposat canvis en l‟assignació
d‟assignatures i impartició de noves, per la qual cosa, la coordinació entre els professors
de cursos comuns i de les especialitats és important.


2a reunió: 31 de gener de 2013. Aquesta reunió s‟ha realitzat el 30 de gener, dos dies
abans de l‟avaluació. Els professors de 1r i 2n curs primer, i els de 3r d‟especialitats, s‟han
reunit per parlar del progrés dels alumnes, de casos que han requerit alguna atenció
especial i sobre el compliment de les programacions.



3a reunió: 4 d‟abril de 2013. Aquesta reunió s‟ha realitzat amb els components de tot el
calustre per acabar de definir la finalitat d‟aquestes reunions, establir la seva necessitat i
fer propostes de millora pel que fa a l‟organització i calendari per al curs següent i millorar
la seva efectivitat.



4a reunió: 20 de juny de 2013. Aquesta reunió s‟ha realitzat finalment el 19 de juny, dos
dies abans de l‟avaluació. Els professors de 1r i 2n curs primer, i els de 3r d‟especialitats,
s‟han reunit per parlar del progrés dels alumnes, de casos que han requerit alguna atenció
especial i sobre el compliment de les programacions. També han establert temes
importants relacionats amb la coordinació de continguts, que necessiten de reunions
específiques que es convocaran des de l‟Àrea de Cursos comuns o des de la Coordinació
pedagògica per a millorar el funcionament el curs següent.

VALORACIÓ:
El fet d‟impartir ja tres cursos de la nova titulació ha permès fixar aquestes reunions de forma
més concreta per primera vegada, per tal d‟observar també la seva eficàcia i necessitat i
contemplar-les cada curs.
La valoració ha estat, doncs, del tot positiva. Les reunions han servit realment per observar el
grau en què els estudiants assoleixen els objectius pretesos, ha permès detectar també alguns
problemes de coordinació entre assignatures de comuns o d‟especialitat, han permès parlar dels
aspectes generals sobre el funcionament dels grups, esdevenint, doncs, una eina molt important
de comunicació i coordinació entre docents i tutors.
Grup d’interès: Avaluadors externs
L‟índex de satisfacció dels avaluadors externs consisteix en la valoració per part dels
col·laboradors que reben als alumnes de l‟escola (docència o pràctiques) i per part dels
exalumnes immersos en el mercat laboral.
Els indicadors pel que fa a la valoració de la titulació dels agents externs, es coordinen des de la
Prefectura d‟estudis, des de la Coordinació pedagògica i des de la Coordinació de pràctiques , i
són:
 Informes per part del Coordinador Erasmus:
Els Coordinados Erasmus de l‟ESCRBCC ha realitzat informes d‟avaluació sobre l‟assoliment
dels resultats d‟aprenentatge per part dels alumnes durant les estades Erasmus.
 Informes dels tutors externs de pràctiques:
Els Tutors de pràctiques externes han realitzat informes d‟avaluació sobre l‟assoliment dels
resultats d‟aprenentatge per part dels alumnes que han realitzat les Pràctiques externes dins el
marc curricular de l‟assignatura de Formació pràctica complementària I, de 3 crèdits ECTS. Han
valorat de l‟1 al 10 els diferents indicadors sobre l‟assoliment dels objectius pretesos de les
pràctiques, la mitjana dels quals esdevé la nota de l‟assignatura. El número d‟alumnes i
institucions es pot consultar a l‟informe de la Coordinadora de pràctiques. ANNEX Núm. 7.
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 Enquesta d’inserció laboral (IL):
Pel que fa a la inserció laboral, periòdicament, des del Departament d‟Ensenyament i el Consell
General de Cambres de Catalunya, es realitza una enquesta sobre la situació laboral dels titulats
per conèixer, el temps, la qualitat i les vies de la seva inserció, i també per saber el seu grau de
satisfacció respecte a la formació rebuda. Els objectius d'aquests procediments són poder
comparar i integrar la informació sobre la inserció laboral dels titulats per extreure'n conclusions
fiables en l'àmbit català, i generar dades que permetin veure i analitzar la tendència de l'evolució
de la població titulada en relació amb la seva inserció.
Durant el curs 2012-2013 la Cap d‟estudis, en representació de l‟ESCRBCC, el 9 de gener de
2013, a la casa Llotja de Mar, va assistir a la presentació de la sisena edició de l‟estudi d‟inserció
laboral dels graduats en formació professional i ensenyaments de règim especial, graduats el
2011, amb l‟objectiu de divulgar els resultats d‟inserció laboral dels alumnes d‟ensenyaments
professionals (edició de 2012), i en el qual, l‟ESCRBCC hi va participar.
Tanmateix la Coordinadora de pràctiques, durant el primer trimestre de 2013, ha realitzat
l‟enquesta d‟IL als alumnes graduats el 2011, que correspon a la última promoció de la titulació
extingida. Els resultats que es presenten a continuació s‟han comunicat al Departament
d‟Ensenyament. ANNEX Núm. 15.
VALORACIÓ:
La valoració, tot i les poques respostes obtingudes, es pot considerar positiva, ja que s‟observa
que el 62,5% dels enquestats han obtingut feina i d‟aquests, el 80% treballa en una feina
relacionada amb els estudis que han realitzat de conservació i restauració de béns culturals.
A partir de les experiències sobre enquestes d‟IL, l‟ESCRBCC està elaborant el seu pla de
seguiment dels seus graduats en la nova titulació que, tal i com recomana l‟AQU, es posarà en
funcionament a partir del 7è any d‟impartició del títol superior (2016-2017).
VALORACIÓ GENERAL:
Els indicadors pel que fa a la taxa de rendiment s‟estan posant en funcionament. Alguns, com el
percentatge de crèdits superats només s‟havia contemplat per als alumnes de primer cicle i
altres com la mitjana de l‟expedient acadèmic en finalitzar la titulació i la taxa de graduació s‟han
d‟aplicar a partir de la primera promoció.
Els resultats acadèmics que es desprenen dels resultats que es tenen és molt bona ja que la
mitjana supera el 7. És preocupant però la taxa d‟abandonament que s‟ha donat el curs passat,
del 25%. Per tal de valorar aquest resultat, en primer lloc, cal remarcar que la sentència de 15
de gener de 2013 del Tribunal Suprem que anul·la les expressions de grau i graduat en els
ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals (BOE 2 de febrer
de 2013), ha perjudicat greument als nostres ensenyaments. En segon lloc, creiem que la
conjuntura actual de crisi juntament amb la pujada de taxes (l‟ESCRBCC té les taxes més cares
de l‟estat espanyol), tampoc afavoreix als estudiants.
El fet d‟implicar diferents grups d‟interès per a valorar l‟índex de satisfacció permet tenir la visió
de totes les parts implicades en la titulació: els alumnes, el personal docent, les institucions que
reben als nostres alumnes i els exalumnes. La participació dels avaluadors, tant interns com
externs, es considera cabdal ja que permet validar si els objectius de la titulació assoleixen el
nivell pretès, permet detectar punts febles i punts forts, així com observar els resultats de la
implantació del pla de millora. Els resultats han estat positius en tots els grups d‟interès, si bé
amb poca participació pel que fa a la enquesta d‟IL.
Cal buscar mecanismes més àgils per tal de fer aquestes enquestes, que ja han esdevingut una
eina important.
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4.PLA ANUAL
4.1. PROPOSTES DE MILLORA EN RELACIÓ AL PUNT 1: Informació pública sobre el
desenvolupament operatiu de l’ensenyament
Una de les prioritats per al curs 2013-2014 de l‟ESCRBCC és la de millorar la pàgina web del
centre. No cal dir que, en l‟actualitat, la pàgina web és una font importantíssima d‟informació i, per
tant, una de les principals eines per a la difusió dels nostres ensenyaments. És important, doncs,
que sigui operativa, atractiva i fàcilment actualitzable.
Es proposa ampliar la informació sobre l‟accés als estudis a la pàgina web de l‟ESCRBCC.
 Incloure el perfil d‟ingrés.
 Incloure el perfil de formació.
 Millorar l‟estructura de la informació de les proves d‟accés.
Es proposa millorar la informació sobre la matrícula a la pàgina web de l‟ESCRBCC.
Es proposa millorar la informació sobre la planificació operativa del curs a la pàgina web de
l‟ESCRBCC, amb la inclusió dels nous espais, l‟actualització de les imatges i explicacions.
S‟inclourà també la llista de material recomanat a l‟alumne.
Durant el curs que ve s‟organitzarà l‟Intranet com a eina de comunicació interna per al personal
docent i de serveis.
4.2. PROPOSTES DE MILLORA EN RELACIÓ AL PUNT 2: Informació pública sobre els
indicadors de l’ensenyament
Aquestes propostes de millora s‟inclouran també com a prioritàries en la nova estructura de la
pàgina web de l‟ESCRBCC, que es reformarà durant el curs 2013-2014.
Es proposa ampliar la informació sobre accés i matrícula a la pàgina web de l‟ESCRBCC.
Es proposa ampliar la informació sobre les característiques de l‟alumnat a la pàgina web de
l‟ESCRBCC.
Es proposa ampliar la informació sobre les característiques del professorat a la pàgina web de
l‟ESCRBCC.
4.3. PROPOSTES DE MILLORA EN RELACIÓ ALS APARTATS DE LA MEMÒRIA ANUAL
Accés i admissió d’estudiants
Les propostes de millora pel que fa a l‟accés i admissió d‟estudiants, passen per centrar els
esforços en la difusió dels ensenyaments de conservació i restauració.
Per tant, es proposa :
 Millora de la informació a la pàgina web.
 Presència a les xarxes socials (Facebook).
 Millora pel que fa a la presència al Saló de l‟Ensenyament. Edició de nous fulletons.
Millora de la informació gràfica. Possibilitat de realització de workshops.
 Realització de més sessions informatives presencials a escoles i instituts. La proposta és
fer-ne entre 10 i 15.
 Més difusió de les jornades de portes obertes. Ampliar alguna sessió a horari de tarda.
 Actualització de les dades de l‟ESCRBCC als portals d‟educació a la xarxa.
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Les propostes de millora pel que fa a l‟orientació dels alumnes nouvinguts se centren en millorar
la informació que reben.
Per tant, es proposa:
 Presència de tot el claustre a l‟acte de presentació del primer dia de curs.
 Endarrerir 30 minuts la presentació de 3r i 4t curs (especialitats).
 Implantar el Pla d‟Acció Tutorial.
 Donar informació concreta sobre el material necessari per cursar els ensenyaments.
 Actualitzar i ampliar la sessió informativa sobre salubritat i sobre el pla de prevenció de
riscos de l‟ESCRBCC.
 Millorar l‟organització de les visites als tallers de les especialitats de l‟escola dels alumnes
de 2n curs.
 Millorar l‟organització i difusió de la taula rodona que s‟organitza pels alumnes de segon
curs.
 També es proposa actualitzar l‟enquesta que es passa als alumnes nouvinguts.
Les propostes de millora pel que fa al reconeixement d‟estudis anteriors es centren en actualitzar
els protocols del sistema de reconeixement. Un cop establerts i utilitzats, es poden introduir els
ajustos que milloraran el procés.
Planificació de la titulació
Es proposen les actuacions següents que suposaran una millora en la planificació de la titulació.


Implantació del 4t curs del nou títol superior de Conservació i restauració de béns
culturals. Durant aquest curs s‟impartiran noves assignatures, entre les quals, la de
Pràctiques externes i la del Treball final.



Inici de la implantació del Sistema de Garantia Intern de Qualitat com a eina clau per
facilitar el seguiment dels ensenyaments, segons el model proposat a la memòria de
verificació de l‟ESCRBCC. Col·laboració amb el Departament d‟Ensenyament (AUDIT).



Revisió dels plans docents de 1r, 2n, 3r i 4t curs.



Millora de la plantilla base de les programacions, així com en protocol del seu lliurament.
Incorporació d‟un informe de cada assignatura que contempli els desajustos observats
(distribució d‟hores, desviacions, canvis) en les programacions.



Millora de la implantació de la plataforma Moodle per tal que esdevingui l‟eina pedagògica
generalitzada i de l‟Intranet com a eina de comunicació interna.



Millora en l‟accés a la informació per part de l‟alumne a les normes, calendari i institucions
on realitzar pràctiques externes curriculars. Accessibilitat de la informació també a la
plataforma Moodle.



Activar la possibilitat d‟implantar postgraus i màsters en col·laboració amb la universitat.



Reactivar la recerca de possibles escoles o universitats per poder realitzar intercanvis
Erasmus.



Fomentar la realització d‟activitats complementàries com cursos, congressos,
col·laboracions i altres activitats complementàries no curriculars ja que suposen sempre
una millora que repercuteix en la docència.
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Seguir amb les gestions per tal d‟implantar les dues especialitats que encara no
s‟imparteixen (Conservació i restauració de tèxtil i Conservació i restauració de mobiliari),
seguint amb la col·laboració iniciada el 2011 amb el Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya (CRBMC), i amb el Centre de Documentació Museu Tèxtil de
Terrassa (CDMT), en l‟organització de cursos relacionats amb aquests béns.



Vetllar perquè tot l‟alumnat rebi clarament la informació sobre la competència lingüística
en una llengua estrangera. Es recomana que el nivell de competència lingüística sigui
com a mínim, l‟equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les
Llengües (MECR) del Comitè d‟Educació del Consell d‟Europa, que correspon a un nivell
d‟usuari independent en una llengua estrangera.



Pel que fa a les Practiques externes, incrementar el nombre d‟institucions o places per a
la realització de l‟assignatura Formació pràctica complementària II de 4t curs, així com
introduir totes les dades al qBid i homologar les empreses que han d‟acollir els alumnes
durant les Pràctiques externes.



Pel que fa al Treball final, es proposa elaborar la normativa definitiva i realitzar una sessió
informativa a principi de curs per als alumnes de 4t curs.



Pel que fa al Programa de mobilitat es proposa incrementar el nombre d‟institucions
sòcies, elaborar una taula de conversió de notes en crèdits ECTS i iniciar mobilitats per
Pràctiques Erasmus.

Organització del personal acadèmic i de suport
Es proposen les actuacions següents que suposaran una millora en la organització del personal
acadèmic i de suport.
 Refermar l‟estructura d‟organització del professorat en les cinc àrees existents.


Sol·licitar ampliació de personal docent al Departament d‟Ensenyament pel que fa al 4t
curs i a les dues noves especialitats previstes.



Sol·licitar ampliació del personal de suport, d‟acord amb l‟observació feta a l‟informe de la
MVT fet per l‟AQU.

Utilització de recursos i prestació de serveis
Es proposen les actuacions següents que suposaran una millora en la utilització de recursos i
prestació de serveis .


Posada en marxa del servei d‟anòxia.



Externalització de serveis per a professionals de la conservació i restauració: anòxia, taula
calenta, taula de succió, pica de grans dimensions. La gestió seria portada per una
exalumna.

Resultats acadèmics
Es proposen les actuacions següents que suposaran una millora dels resultats acadèmics
Sistematitzar la recollida de dades sobre els resultats acadèmics per part de la Secretaria
acadèmica i la Prefectura d‟estudis. Fer documents base on recollir la informació:
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Taxa de graduació.



Taca d‟abandonament.



Taxa d‟eficiència.



Taxa de rendiment.

Canvi de sistema de realització d‟enquestes de valoració docent i d‟infraestructures. Cal que
siguin més àgils de fer i de gestionar la informació.
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ANNEXOS
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ANNEX NÚM. 1
PROVES D’ACCÉS
El dimarts 19 de febrer de 2013 es va publicar al DOGC núm. 6318 la resolució ENS/254/2013,
de 7 de febrer, per la qual s‟aproven les bases generals i les bases específiques de les proves
específiques d‟accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l‟Espai Europeu d‟Educació
Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2013-2014
El dilluns 29 d‟abril de 2013 es realitza el nomenament per part del director de l‟ESCRBCC,
Miquel Mirambell, de la Comissió Avaluadora que s‟encarrega d‟avaluar les proves específiques
d‟accés als ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
Del 6 al 31 de maig de 2013, s‟obre la inscripció a les proves específiques d‟accés als
ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals a la Secretaria de
l‟ESCRBCC.
El dilluns 17 i el dimarts 18 de juny de 2013, es realitzen les proves específiques d‟accés als
ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals a l‟ESCRBCC.
El dimarts 3 de juliol de 2013, es publiquen les qualificacions finals i les llistes d‟admesos als
ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals a l‟ESCRBCC.
Del 4 a l‟11 de juliol de 2013, s‟obre el període de matrícula dels alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t curs
dels ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, a la Secretaria de
l‟ESCRBCC.
Del 4 al 19 de juliol i del 2 al 5 de setembre de 2013, s‟obre la inscripció a la convocatòria
extraordinària de les proves específiques d‟accés als ensenyaments superiors de Conservació i
Restauració de Béns Culturals a la Secretaria de l‟ESCRBCC.
El dilluns 9 i el dimarts 10 de setembre de 2013, es realitza la convocatòria extraordinària de les
proves específiques d‟accés als ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns
Culturals.
El divendres 13 de setembre de 2013, es publiquen les qualificacions finals i les llistes d‟admesos
als ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals a l‟ESCRBCC en la
convocatòria extraordinària.
Del 17 al 18 de setembre de 2013, s‟obre el període de matrícula dels alumnes de 1r als
ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals a la Secretaria de
l‟ESCRBCC.
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ANNEX NÚM. 2
RESULTATS DE L’ENQUESTA ALS ALUMNES NOUVINGUTS
Com ja s‟ha comentat, el dia de presentació del curs, els alumnes nouvinguts omplen una
enquesta enfocada a saber quin ha estat el mitjà pel qual s‟han assabentat de l‟escola, nivell
d‟estudis i via d‟accés, si compaginen aquests estudis amb altres estudis o amb un treball, i les
preferències pel que es refereix a escollir l‟especialitat o optar a una beca de mobilitat Erasmus.

ALUMNES

46

42
4

46
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4

%

Dones

Homes

Dones
Homes

91,30
8,70

91,30

8,70

TOTAL

100,00

91,30

8,70
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MEDI D'INFORMACIÓ DE LA EXISTÈNCIA DE L'ESCOLA
MITJÀ
ALUMNES
18
5
5
4
3
3
3
3
2
46

D

H

16 2
5
0
5
0
4
0
3
0
3
0
2
1
2
1
2
0
MITJÀ
42 4

%
Web ESCRBCC
Buscador Internet (Google)
Alumnes de l' ESCRBCC
Ex Alumnes de l' ESCRBCC
Educaweb
Jornada informativa propi centre
Jornada portes obertes ESCRBCC
Saló Ensenyament
Unportal
TOTAL

Dones

Homes

39,1
10,9
10,9
8,7
6,5
6,5
6,5
6,5
4,3

34,8
10,9
10,9
8,7
6,5
6,5
4,3
4,3
4,3

4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
2,2
0,0

100,0

91,3

8,7

NIVELL D'ESTUDIS ASSOLIT
ALUMNES

D H
2
1
1
0
0

%

28
9
5
3
1

26
8
4
3
1

Batxillerat
Llicenciatura
T.Sup. A.P. i Disseny
Diplomatura
Majors de 19 anys

46

42 4 TOTAL
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Dones

Homes

60,9
19,6
10,9
6,5
2,2

56,5
17,4
8,7
6,5
2,2

4,3
2,2
2,2
0,0
0,0

100,0

91,3

8,7
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COMPAGINA AQUESTS ESTUDIS AMB D'ALTRES
ALUMNES

D

H

%

Dones

Homes

40
6

37 3 NO
5 1 SI

86,96
13,04

80,43
10,87

6,52
2,17

46

42 4 TOTAL

100,0

91,3

8,7

COMPAGINA AQUESTS ESTUDIS AMB ALGUN TREBALL
ALUMNES

D

H

%

Dones

Homes

25
21

23 2 NO
19 2 SI

54,35
45,65

50,00
41,30

4,35
4,35

46

42 4 TOTAL

100,0

91,3

8,7
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RAÓ PRINCIPAL PER A ESCOLLIR AQUESTS ESTUDIS
ALUMNES

D H

16

2
9 1 Formació
1
3 3 Professió

46

4
2 4 TOTAL

30

% Dones Homes

65,2

63,0

2,2

34,8

28,3

6,5

100,0

91,3

8,7

RESIDÈNCIA HABITUAL A BARCELONA
ALUMNES

D

H

24
22

22 2 SI
20 2 NO

46

42 4 TOTAL

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

%

Dones

52,2
47,8

47,8
43,5

100,0

91,3

46

ALUMNES

D

H

%

40
6

37
5

3
1

NO
SI

46

42

4

TOTAL

Dones

Homes

87,0
13,0

80,4
10,9

6,5
2,2

100,0

91,3

8,7

Dones

Homes

39,1
37,0
17,4
6,5

37,0
32,6
15,2
6,5

2,2
4,3
2,2
0,0

100,0

91,3

8,7

PREFERÈNCIA ESPECIALITAT DE RESTAURACIÓ
ALUMNES

D H
1
2
1
0

%

18
17
8
3

17
15
7
3

Pintura
Béns Arquelògics
Document Gràfic
Escultura

46

42 4 TOTAL

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

47

INTERESSATS/ADES EN ACCEDIR A BECA ERASMUS
ALUMNES

D

H

38
8

35 3 SI
7 1 NO

46

42 4 TOTAL

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

%

Dones

Homes

82,6
17,4

76,1
15,2

6,5
2,2

100,0

91,3

8,7
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ANNEX NÚM. 3

PLA D’ESTUDIS 2012-2013
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de
matèria: Totes les especialitats
TIPUS DE MATÈRIA
CRÈDITS
151
Formació bàsica
71
Obligatòria
Optativa *

6

Pràctiques externes

6

Treball fi de Grau

6

CRÈDITS TOTALS

240

(*) Nota: Nombre de crèdits ECTS a superar per part de l‟estudiant.
Entre les optatives, s‟han d‟incloure els crèdits reconeguts per la participació dels
estudiants en activitats pròpies dels centres (màxim 6 crèdits ECTS).

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
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Les assignatures impartides aquest curs segons el pla d‟estudis, han estat:
PRIMER CURS (COMÚ)
Matèria

Tipus

Principis tècnics i metodològics de conservaciórestauració

FB

Història dels béns culturals
Procediments i tècniques artístiques

FB
FB

Química, física i biologia: fonaments i aplicació
a la conservació-restauració

FB
FB

Tècniques d‟obtenció i tractament d‟imatges
Teoria i historia de la conservació-restauració, i
normativa per a la protecció del patrimoni

FB

Història dels béns culturals

FB

Procediments i tècniques artístiques
Tecnologia i propietats dels materials
Recursos informàtics aplicats a la conservaciórestauració

FB
FB

Principis teòrics i pràctics de la
conservació i restauració de béns
culturals I
Història de l‟art I
Dibuix
Fonaments de la biologia i les
ciències de la terra I
Fonaments de la química i la física I
Fotografia I
Teoria i historia de la conservació i
restauració
Iconografia clàssica
Història de les arts decoratives I
Volum
Materials I

FB

Recursos informàtics I

FB

Assignatures

Temporització

Crèd.
13

Anual
1r sem
1r sem

4
7

1r sem

3

1r sem
1r sem

3
5

2n sem

4

2n sem
2n sem
2n sem
2n sem

3
4
6
4

2n sem

4

SEGON CURS (COMÚ)
Matèria
Principis tècnics i metodològics de conservaciórestauració
Conservació preventiva: béns in situ, dipòsit,
exposicions i trasllats
Història dels béns culturals

Tipus

Crèd.

Principis teòrics i pràctics de la
conservació i restauració de béns
culturals II

Anual

19

FB

Conservació preventiva

1r sem

6

FB

Història de les arts decoratives II
Volum i tècniques d‟emmotllats i
reproduccions
Fonaments de la biologia i les ciències
de la terra II
Fonaments de la química i la física II

1r sem

4

1r sem

4

1r sem

3

1r sem

2

FB

Recursos informàtics II

1r sem

2

FB

Història de l‟art II
Tècniques de documentació
Metodologia de la investigació
Dibuix i color
Materials II
Fotografia II

2n sem
2n sem
2n sem
2n sem
2n sem
2n sem

4
2
2
4
4
4

FB

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a
la conservació-restauració

FB

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

Temporització

FB

Procediments i tècniques artístiques

Recursos informàtics aplicats a la conservaciórestauració
Història dels béns culturals
Metodologia de la investigació i de la
documentació
Procediments i tècniques artístiques
Tecnologia i propietats dels materials
Tècniques d‟obtenció i tractament d‟imatges

Assignatures

FB
FB
FB
FB
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ESPECIALITAT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS ARQUEOLÒGICS
TERCER CURS
Matèria
Metodologia i pràctiques de conservació-restauració
de l‟especialitat corresponent
Història del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració
Teoria i historia de la conservació-restauració, i
normativa per a la protecció del patrimoni
Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la
conservació-restauració
Gestió del patrimoni cultural

Tipus
OB
OB
FB

FB

FB

Història dels béns culturals
Tècniques del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

FB
OB

Principis de conservació de l‟art contemporani

OP

Conservació del patrimoni immoble

OP

Formació complementària

OP

Assignatures
Teoria i pràctica de la conservació i
restauració de béns arqueològics I
Arqueologia I
Epigrafia i numismàtica
Normativa sobre conservació i
restauració del patrimoni cultural
Tècniques analítiques instrumentals i
de laboratori I
Ciències i tecnologies aplicades al
coneixement dels materials dels béns
culturals I
Museologia
Gestió del patrimoni cultural
Iconografia cristiana
Mètodes de reproducció arqueològica
Materials i procediments dels béns
arqueològics
Introducció als materials de l‟art
contemporani
Introducció als materials del patrimoni
immoble
Formació pràctica complementària I

Temporització

Crèd.

Anual

23

1r sem
1r sem

6
3

1r sem

3

1r sem

2

1r sem

3

2n sem
2n sem
2n sem
2n sem

3
3
3
3

2n sem

5

2n sem

3 op

2n sem

3 op

2n sem

3 op

ESPECIALITAT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DOCUMENT GRÀFIC
TERCER CURS
Matèria

Tipus

Assignatures

Temporització

Crèd.

Teoria i pràctica de la conservació i
Metodologia i pràctiques de conservació-restauració
de l‟especialitat corresponent
Història del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració
Teoria i historia de la conservació-restauració, i
normativa per a la protecció del patrimoni

OB

restauració del document gràfic I

Anual

23

OB

Història del llibre i del document gràfic I

1r sem

9

1r sem

3

1r sem

2

1r sem

3

2n sem
2n sem
2n sem
2n sem

3
3
3
5

2n sem

3

2n sem

3

2n sem

3

2n sem

3

FB

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la
conservació-restauració

FB

Gestió del patrimoni cultural

FB

Història dels béns culturals

FB

Tècniques del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Principis de conservació de l‟art contemporani

OP

Conservació del patrimoni immoble

OP

Formació complementària

OP

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

Normativa sobre conservació i
restauració del patrimoni cultural
Tècniques analítiques instrumentals i de
laboratori I
Ciències i tecnologies aplicades al
coneixement dels materials dels béns
culturals I
Museologia
Gestió del patrimoni cultural
Iconografia cristiana
Tècniques d‟enquadernació
Materials i procediments del document
gràfic I
Introducció als materials de l‟art
contemporani
Introducció als materials del patrimoni
immoble
Formació pràctica complementària I
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ESPECIALITAT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ESCULTURA
TERCER CURS
Matèria

Tipus

Assignatures

Temporització

Crèd.

Teoria i pràctica de la conservació i
Metodologia i pràctiques de conservació-restauració
de l‟especialitat corresponent
Història del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració
Teoria i historia de la conservació-restauració,
normativa per a la protecció del patrimoni

OB

restauració de béns escultòrics I

Anual

23

OB

Història de l‟escultura I

1r sem

9

1r sem

3

1r sem

2

1r sem

3

Museologia

2n sem

3

Gestió del patrimoni cultural
Iconografia cristiana
Mètodes de reproducció escultòrica
Materials i procediments dels béns
escultòrics I
Introducció als materials de l‟art
contemporani
Introducció als materials del patrimoni
immoble
Formació pràctica complementària I

2n sem
2n sem
2n sem

3
3
3

2n sem

5

2n sem

3

2n sem

3

2n sem

3

Temporització

Crèd

FB

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la
conservació-restauració

FB

Gestió del patrimoni cultural

FB

Història dels béns culturals

FB

Tècniques del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Principis de conservació de l‟art contemporani

OP

Conservació del patrimoni immoble

OP

Formació complementària

OP

Normativa sobre conservació i
restauració del patrimoni cultural
Tècniques analítiques instrumentals i
de laboratori I
Ciències i tecnologies aplicades al
coneixement dels materials dels béns
culturals I

ESPECIALITAT DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PINTURA
TERCER CURS
Matèria
Metodologia i pràctiques de conservació-restauració
de l‟especialitat corresponent
Història del bé cultural de l‟especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració
Teoria i historia de la conservació-restauració, i
normativa per a la protecció del patrimoni

Tipus
OB

Teoria i pràctica de la conservació i
restauració de béns pictòrics I

Anual

23

OB

Història de la pintura I

1r sem

9

1r sem

3

1r sem

2

FB

Química, física i biologia: fonaments i aplicació a la
conservació-restauració

FB

Gestió del patrimoni cultural

FB

Història dels béns culturals

FB

Tècniques del bé cultural de la especialitat
corresponent. Aplicació a la conservació-restauració

OB

Principis de conservació de l‟art contemporani

OP

Conservació del patrimoni immoble

OP

Formació complementària

OP

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

Assignatures

Normativa sobre conservació i
restauració del patrimoni cultural
Tècniques analítiques instrumentals i
de laboratori I
Ciències i tecnologies aplicades al
coneixement dels materials dels béns
culturals I
Museologia
Gestió del patrimoni cultural
Iconografia cristiana

1r sem

3

2n sem
2n sem
2n sem

3
3
3

Forma i color

2n sem

3

2n sem

5

2n sem

3

2n sem

3

2n sem

3

Materials i procediments dels béns
pictòrics I
Introducció als materials de l‟art
contemporani
Introducció als materials del patrimoni
immoble
Formació pràctica complementària I
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30

13

30

14

30

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
BIOLOGIA I

R. Rocabayera
B1

B2

R. Rocabayera
B1

15

53

CONS – REST
D. Leussler
B6

Ha. de l‟ART
L. Català
A5

BIOLOGIA I

CONS – REST
D. Leussler
B6

B2

Ha. de l‟ART
L. Català
A 5

DIBUIX I
M. C. Cortés
A6

DIBUIX I
E. Cha varria
A4

FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

DIVENDRES
B
C

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

B2

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

J. L. Prada

D

FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

FÍSICA I QUÍMICA I
Ha de l‟ART
L. Català
A2

30

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

SEMESTRE

DIBUIX I
M. C. Cortés
A3

J. L. Prada
CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

DIJOUS
B
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

Ha. de l‟ART
L. Català
A5

Ha. de l‟ART
L. Català
A2

FÍSICA I QUÍMICA I

A

DIBUIX I
M. C. Cortés
A3

30

D

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

R. Rocabayera
B1
FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

DIMECRES
B
C

FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

DIBUIX I
M. C. Cortés
A3

1r

FOTO I
I. Hernández
A1

CONS – REST
D. Leussler
B6

CURS

Ha. de l‟ART
L. Ca talà
C

J. L. Prada

CON – RES
D. Leussler
B6

FÍSICA - QUÍMICA I

A

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

R. Rocabayera

CONS – REST
M. Quiles
T5

BIOLOGIA I

CON – RES
M. Quiles
T5

BIOLOGIA I

D

DIBUIX I
M. C. Cortés
A3

1r

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

DIMARTS
B
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

A

Ha. de l‟ART
L. Català
A2

ESCRBCC

FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

D

DIBUIX I
M. C. Cortés
A3

11

FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

30
FOTOGRAFIA I
I. Hernández
A1

DILLUNS
B
C

Ha. de l‟ART
L. Català
A2

12
CONS – REST
D. Leussler
B6

B1

DIBUIX I
M. C. Cortés
A3

30

CONS – REST
D. Leussler
B6

10
A

DIBUIX I
E. Chavarria
A4

9

DIBUIX I
M. C. Cortés
A6

8

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

ANNEX NÚM 4

CURS 2012 - 2013
D

FÍSICA I QUÍMICA I
J. L. Prada
B2

9

10

12

30

14
V. Ramírez

A2

30

FÍSICA I QUÍMICA II

J. L. Prada

B2

30

BIOLOGIA II

R. Rocabayera
B1

30

J. Chinchilla

A5
Ha. ARTS
DECORATIVES II

V. Ramírez

A6

13
PREVENTIVA

BIOLOGIA II

R. Rocabayera

B1

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
B1

Ha. ARTS
DECORATIVES II
V. Ramírez
A2

PREVENTIVA

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

CONS– REST
L. Balust
T4

D

VOLUM I EMMOTLLAT
X. Alcalde
B4

CONSERVAC – RESTAURAC
S. Franch
T7

DIJOUS
B
C

CONS – REST
V. Ramírez
B5

INFORMÀTIC
M. Pujol
B3

INFORMÀTIC
M. Pujol
B3

CONSERVAC – RESTAURAC
C. Biasi
T 10

SEMESTRE

INFORMÀTICA II
M. Pujol
B3

VOLUM
J. Camps
T2

Ha. ARTS
DECORATIVES II

VOLUM
J. Camps
T2

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
L. Balust
T4
CONS– REST
L. Balust
T4

V. Ramírez
A5

A

INFORMÀTICA II
M. Pujol
B3

R. Rocabayera

D

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
V. Ramírez
B5

D

CONS – REST
V. Ramírez
B5

1r

DIMECRES
B
C

VOLUM I EMMOTLLAT
J. Camps
T2

B2

VOLUM I EMMOTLLAT
X. Alcalde
B4

J. L. Prada

BIOLOGIA II

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

FÍSICA I QUÍMICA II

INFORMÀTICA II
M. Pujol
B3

CURS
A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

2n

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
L. Balust
T4

DIMARTS
B
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
V. Ramírez
B5

CONS – REST
S. Franch
T7

Ha. ARTS
DECORATIVES II

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

A

CONS – REST
C. Biasi
T 10

D

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

VOLUM I TÈCNIQUES EMMOTLLAT
X. Alcalde
B4

30

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
L. Balust
T4

11
VOLUM I TÈCNIQUES EMMOTLLAT
J. Camps
T2

DILLUNS
B
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
V. Ramírez
B5

30

VOLUM I TÈCNIQUES EMMOTLLAT
X. Alcalde
B4

A

VOLUM I TÈCNIQUES EMMOTLLAT
J. Camps
T2

ESCRBCC
CURS 2012 - 2013
DIVENDRES
B
C

S. Franch
A5

30

15
54

D

8
BIOLOGIA II

R. Rocabayera
B1

PREVENTIVA
PREVENTIVA

J. Chinchilla
S. Franch

A5
A2

12

13

30

14
30

30

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
M. Mirambell
A5

CIÈNCIA i
TECNOLOGIA dels
MATERIALS I

R. Rocabayera

B1

NORMATIVA C-R

TÈCNIQUES
ANALÏTIQUES I

J.L. Prada
B2

NORMATIVA C-R

M. Mirambell
A5

B2

R. Rocabayera
B1

NORMATIVA C-R
M. Mirambell
A5

B1
CIÈNCIA i
TECNOLOGIA dels
MATERIALS I

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

B1

CONSERV – RESTAUr
G. Alcántara
T3

J.L. Prada
B2

B2

Ha. PINTURA
L. Català
C

R. Rocabayera

CONS – REST
M. Artigau
T6

J.L. Prada

J.L. Prada

Ha. de l‟ESCULTURA
E. López
A6

TÈCNIQUES
ANALÏTIQUES I

CIÈNCIA i
TECNOLOGIA dels
MATERIALS I

Ha. del LLIBRE
E. López
A2

NORMATIVA C-R

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

TÈCNIQUES
ANALÏTIQUES I

P

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

SEMESTRE

ARQUEOLOGIA I
M. Pujol
B3

DIJOUS
DG
E

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

M. Mirambell
A5

Ha.ESCULT
E. López
A2

A

CONSERV – RESTAUR
M. Artigau
T6

P

Ha. del LLIBRE
E. López
A2

1r
Ha. de la PINTURA
L. Català
A6

Ha. de l‟ESCULTURA
E. López
A2

DIMECRES
DG
E

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

CIÈNCIA i
TECNOLOGIA dels
MATERIALS I
R. Rocabayera

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

CURS

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

P

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

Ha. de la PINTURA
L. Català
A5

A
CONSERV – RESTAUR
M. Artigau
T6

Ha. del LLIBRE
E. López
A2

3r

EPIGRAFIA i NUMISMÀTICA
M. Pujol
C

CONS – REST
M.A. Balliu
T9

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

P
DIMARTS
DG
E

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

30

CONSERV – RESTAUr
G. Alcántara
T3

Ha. de l‟ESCULTURA
E. López
A5

DILLUNS
DG
E

Ha. de la PINTURA
L. Català
A2

11
CONS – REST
M. Artigau
T6

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

30

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

30

CONS – RES
M.A. Balliu
T9

10
A

Ha. del LLIBRE
E. López
C

30

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

9

CONS – RES
J. Chinchilla
T8

8

ARQUEOLOGIA I
M. Pujol
B3

ESCRBCC
CURS 2012 - 2013
DIVENDRES
DG
E

15
55

P

TÈCNIQUES
ANALÏTIQUES I

12

30

13

30

14

30
Ha. ARTS
DECORATIVES I

V. Ramírez
A6

VOLUM

J. Camps
T2

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
VOLUM

X. Alcalde
B4
ICONOGRAFIA
CLÀSSICA
L. Català
A5

Ha. ARTS
DECORATIVES I

V. Ramírez
A5

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

X. Alcalde

B4

TEORIA i Ha.
CONSERVACIÓ
RESTAURACIÖ
M. Mirambell
A5

Ha. ARTS
DECORATIVES I
V. Ramírez
A6

VOLUM

T2

ICONOGRAFIA
CLÀSSICA
ICONOGRAFIA
CLÀSSICA

L. Català
A2
L. Català
A5

TEORIA i Ha.
CONSERVACIÓ
RESTAURACIÖ
TEORIA i Ha.
CONSERVACIÓ
RESTAURACIÖ

M. Mirambell
M. Mirambell

A5
A5

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

A

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3

D

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3

J. Camps

DIJOUS
B
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B5

VOLUM

A

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3

SEMESTRE

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

J. Camps
T2

D

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

VOLUM

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

VOLUM

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

J. Camps
T2

A
CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

INFORMÀT I
M. Pujol
B3

CONSER – RESTAUR
M. Quiles
T5

D
DIMECRES
B
C

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

L. Català
A5

2n

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3

ICONOGRAFIA
CLÀSSICA

CURS

CON – REST
M. Quiles
T5

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5
CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

30

DIMARTS
B
C

INFORMÀT I
M. Pujol
B3

10

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

30

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

X. Alcalde
B4

D

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3

VOLUM

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

1r

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3

30

A
DILLUNS
B
C

MATERIALS I
J. L. Prada
B2

9

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Quiles
T5

30

CONSERV– RESTAURACIÓ
D. Leussler
B6

8

INFORMÀTICA I
M. Pujol
B3
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DIVENDRES
B
C

15
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D

11

TEORIA i Ha.
CONSERVACIÓ
RESTAURACIÖ
M. Mirambell
A5

Ha. ARTS
DECORATIVES I
V. Ramírez
A6

12

30

13

30

14

30
METODOLOGIA
de la
INVESTIGACIÓ
J.L. Prada
B2
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L. Català
A5

Ha. de L‟ART II
Ha. de L‟ART II
L. Català
A5

TÈCNIQUES de DOCUMENTACIÓ
E. López
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
V. Ramírez
B6

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
L. Balust
T4

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

A

MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

D

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

DIJOUS
B
C

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

SEMESTRE

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

A2

30
CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
V. Ramírez
B6

L. Català

CONSERV– RESTAU
V. Ramírez
B6

Ha. de L‟ART II

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
L. Balust
T4

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

A

CONSERV– RESTAU
L. Balust
T4

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

D
MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

2n

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

METODOLOGIA
de la
INVESTIGACIÓ
J.L. Prada
B2

MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

DIMECRES
B
C

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

Ha. de L‟ART II

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

A
TÈCNIQUES de DOCUMENTACIÓ
E. López
A2

CURS

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

L. Català
A5
FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

D

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

DIMARTS
B
C

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

CONSERV– RESTAU
V. Ramírez
B5

CONSERV– RESTAU
L. Balust
T4

MATERIALS II
R. Rocabayera

2n

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
V. Ramírez
B5

MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

DIBUIX i COLOR
E. Chavarria
A4

MATERIALS II
R. Rocabayera
B1

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
L. Balust
T4

11
D

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

30

METODOLOGIA
de la
INVESTIGACIÓ
J.L. Prada
B2

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

10
DILLUNS
B
C

FOTOGRAFIA II
I. Hernández
A 1

30

TÈCNIQUES de DOCUMENTACIÓ
E. López
A2

9
A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
S. Franch
T7

30

TÈCNIQUES de DOCUMENTACIÓ
E. López
A2

8

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
C. Biasi
T 10

ESCRBCC
CURS 2012 - 2013
DIVENDRES
B
C

15
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D

METODOLOGIA
de la
INVESTIGACIÓ
J.L. Prada
B2

12

30

13

14

30

30

ICONOGRAFIA
CRISTIANA

L. Català
E. López

A2
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L. Català
A5

GESTIÓ del
PATRIMONI

E. López
A2
L. Català
A5
E. López
A2
E. López
A2

ICONOGRAFIA
CRISTIANA
MUSEOLOGIA

A

MATERIALS i PROCEDIMENTS
X. Alclde
B4

GESTIÓ del
PATRIMONI
E. López
A2

MUSEOLOGIA
MUSEOLOGIA

E. López
A6
E. López
A2

CONSERV.– RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

FORMA i COLOR
M. C. Cortés
A3

M. de REPRODUCCIÓ
J. Camps
T2

ENQUADRERNACIÓ
c. Biasi
T 10

A

MAT. i PROCEDIIM
M. C. Cortés
A3

P
CONSERVAC – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

DIJOUS
DG
E
MATERIALS i PROCEDIMENTS
M. C. Cortés
A3

SEMESTRE

M. REPRODUCCIÓ
X. Alclde
B4

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

MATERIALS i PROCEDIMENTS
J. Camps
T2

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

A

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

P

MATERIALS i PROCEDIMENTS
X. Alclde
B4

CONS – REST
G. Alcántara
T3

A2
MATERIALS i PROCEDIMENTS
M. C. Cortés
A3

E. López

CONS – REST
M. Artigau
T5

P
ENQUADRERNACIÓ
c. Biasi
T 10

2n

DIMECRES
DG
E

CONSERV. – RESTAURACIÓ
G. Alcántara
T3

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T5

ENQUADRERNACIÓ
C. Biasi
T 10

MATERIALS i PROCEDIMENTS
X. Alclde
B4

CURS

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

GESTIÓ del
PATRIMONI

MATERIALS i PROCEDIMENTS
J. Camps
T2

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

MUSEOLOGIA
ICONOGRAFIA
CRISTIANA

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

A
DIMARTS
DG
E

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

30
GESTIÓ del
PATRIMONI

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

P

MATERIALS i PROCEDIMENTS
M. C. Cortés
A3

3r

FORMA i COLOR
M. C. Cortés
A3

11
MATERIALS i PROCEDIMENTS
J. Camps
T2

DILLUNS
DG
E

MÈTODES de REPRODUCCIÓ
J. Camps
T2

30

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Alcántara
T3

10

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M.A. Balliu
T9

30

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
M. Artigau
T6

30

A

MATERIALS I PROCEDIMENTS
M. C. Cortés
A3

9

CONSERVACIÓ – RESTAURACIÓ
J. Chinchilla
T8

8

MÈTODES de REPRODUCCIÓ
X. Alclde
B4

ESCRBCC
CURS 2012 - 2013
DIVENDRES
DG
E

15
58

P

ICONOGRAFIA
CRISTIANA
L. Català
A2

INTRODUCCIÓ als MATERIALS de l‟ART
CONTEMPORANI
G. Alcántara
C
INTRODUCCIÓ als MATERIALS del
PATRIMONI IMMOBLE
M. Artigau
T6

ANNEX NÚM. 5
http://www.aqu.cat/aqu/actualitat/noticies/11703625.html
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ANNEX NÚM. 6

CALENDARI CURS 2012 – 2013
SETEMBRE
dl

1
2

dm

3
10
17
24

4
11
18
25

dl

dm

dc
5
12
19
26

dj
6
13
20
27

dv

OCTUBRE
ds
1
8
15
22
29

dg
2
9
16
23
30

7
14
21
28

ds
1
8
15
22
29

dg
2
9
16
23
30

dv
1
8
15
22
29

ds
2
9
16
23
30

dg
3
10
17
24
31

ds
1
8
15
22
29

dg
2
9
16
23
30

7
14
21
28

3
4
5
6
7

dl
1
8
15
22
29

dm
2
9
16
23
30

dc
3
10
17
24
31

dl
7
14
21
28

dm
1
8
15
22
29

dc
2
9
16
23
30

dl
1
8
15
22
29

dm
2
9
16
23
30

dc
3
10
17
24

dl
1
8
15
22
29

dm
2
9
16
23
30

dc
3
10
17
24
31

DESEMBRE
12
13
14
15

dc

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

dl

dm

dc

dj
6
13
20
27

dv

5
6
7
8

7
14
21
28

16
17
18
19
20

NOVEMBRE
ds
6
13
20
27

dg
7
14
21
28

dv
4
11
18
25

ds
5
12
19
26

dg
6
13
20
27

dv
5
12
19
26

ds
6
13
20
27

dg
7
14
21
28

ds
6
13
20
27

dg
7
14
21
28

8
9
10
11

dl

dm

dc

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

dj
3
10
17
24
31

dl

dm

dc

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

dl

dm

dc

dj

dv

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

9
10
11
12

dj
4
11
18
25

dj
1
8
15
22
29

dj

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

dl

dm

6
13
20
27

7
14
21
28

dc
1
8
15
22
29

dv
2
9
16
23
30

ds
3
10
17
24

dg
4
11
18
25

dv
1
8
15
22

ds
2
9
16
23

dg
3
10
17
24

dv
3
10
17
24
31

ds
4
11
18
25

dg
5
12
19
26

FEBRER
1
2
3
4

ABRIL

JUNY
18
19
20

dv
5
12
19
26

GENER

MARÇ
dj

dj
4
11
18
25

MAIG
13
14
15
16
17

dj
2
9
16
23
30

JULIOL
dj
4
11
18
25

dv
5
12
19
26

Horari marc lectiu: de 8 a 18 (de dilluns a dijous) i de 8 a 15h (divendres)

(M) - Matí
(T) - Tarda

Presentació curs: 19 setembre
Inici classes: 20 setembre (1r semestre), 4 febrer (2n semestre)
Final classes: 18 gener (1r semestre), 7 juny (2n semestre)
Festius. (Festes lliure disposició: 2 novembre, 7 desembre, 17 maig)
Sessions d‟avaluació i Lliurament de notes i revisions: 1 febrer (1r semestre) (M)
4 març (2n 21
trimestre)
juny (2n semestre) (M)
Exàmens: 21-25 gener (1r semestre)
27 maig (3er trimestre)
17 juny (final)
10-14 juny (2n semestre)
Claustres: 14 setembre (M), 15 novembre (T), 14 gener (T), 16 abril (T), 26 juny (M)
Reunions d‟àrees: 6 setembre (M), 22 octubre (T), 20 novembre (T), 19 desembre(T), 21 febrer (T), 18 març (T)
24 abril (T), 23 maig (T)
Reunions del Consell Escolar: 18 octubre (T), 3 desembre (T), 29 gener (M), 13 març (T), 6 juny (T)
Sessions coordinació comuns i tutories: 31 gener (1r semestre) (M), 4 abril (2n semestre) (T), 20 juny (2n semestre) (M)
Reunions caps d‟àrea / coordinadors amb equip directiu: 17 setembre (M), 28 gener (M), 25 juny (M)
Llista admesos 3r especialitat: 28 juny

Activitats de l’àmbit escolar de caràcter especial

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC
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Són aquelles que es desenvolupen ocupant hores lectives del centre i, per tant, es deriven del
currículum escolar i formen part del procés d‟aprenentatge dels alumnes.
Aquestes sortides es contemplen com a activitats d‟ensenyament-aprenentage dins les unitats de
programació de les programacions anuals de les assignatures.
Com a programa general i a partir de les propostes elaborades per les àrees i aprovades pel
Consell Escolar, s‟han realitzat les següents visites, sortides i /o activitats.
Calendari d‟activitats que impliquen variació dels espais habituals, aprovat per Consell Escolar el
18 d‟octubre de 2012:
PRIMER SEMESTRE
Àrea de Conservació i Restauració
1r Curs Comú
Conferència sobre seguretat i higiene
2n Curs Comú
Visita a quatre museus

2n Curs Comú
2n Curs Comú
3r Arqueologia
3r Doc. Gràfic
Àrea de Cursos comuns
2n Curs Comú
2n Curs Comú
Àrea d‟Humanitats
3r Escultura (+DG)
3r Escultura (+DG)
3r Document Gràfic

Realitzada 10.10.2012
Realitzades 3 de 4

Museu Marés
Museu Blau
Museu Arqueolòlic de catalunya

16.11.2012
30.10.2012
14.12.2012

Conferència sobre embalatge i transport
Conferència sobre conservació preventiva als museus
Visita a Exametal (Foneria de metalls)
Visita a al Museu Molí Paperer de Capellades

NO realitzada
NO realitzada
Realitzada 13.03.2013
Realitzada 12.12.2012

Visita general al CRBMC
Visita al taller de restauració de l‟Arxiu Nacional de Cat

NO realitzada
NO realitzada

Visita al Museu Marés
Visita a una exposició temporal del Caixafòrum
Visita a la bib. de l‟Il·lustre Col·legi d‟Advocats de Bcn
Substituïda per visita a l‟Arxiu de la Corona d‟Aragó

Realitzada 9.11.2012
Realitzada 13.12.2012
Realitzada 27.11.2012

Àrea de Plàstica
2n Curs Comú
Conferència sobre reproducció tridimensional inf.
SEGON SEMESTRE
Àrea de Ciències i tecnologia
2n. Curs Comú
Visita específica al CRBMC per als recursos fotogràfics
Àrea de Conservació i Restauració
3r Escultura
Visita a l‟empresa MPA
3r Escultura
Realització d‟una cartografia d‟un monument in situ
Àrea de Cursos comuns
1r Curs Comú
Visita als tallers d‟especialitat de l‟escola
2n Curs Comú
Taula rodona amb professionals de cada especialitat
Àrea d‟Humanitats
3r Totes les especialitats
Conferència Policia i patrimoni
3r Totes les especialitats
Visita a un museu. MNAC “El museu explora”
Àrea de Plàstica
3r Escultura
Visita a Exametal (Foneria de metalls)

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
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NO realitzada

NO realitzada
Realitzada 24.04.2013
NO realitzada
???
Realitzada 25.04.2013
NO realitzada
Realitzada 21.02.2013
Realitzada 13.03.2013
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Altres activitats complementàries de l’àmbit escolar de caràcter especial, organitzades
durant el curs
Àrea de Cursos comuns
2n Curs comú
Visita al MNAC. Exposició “El museu explora”
Àrea de Ciències i tecnologia
2n Curs comú
Visita al Servei de Microscòpia Electrònica UAB
Àrea de Conservació i Restauració
3r Arqueologia
Visita Laboratori C i R IPHES-Tarragona
3r Document Gràfic
Visita Gabinet de dibuixos i Gravats i exposició “La
batalla de Tetuan de Fortuny” al MNAC
3r Document Gràfic
Assistència a la jornada: La tècnica del pastel.
Especificitats de la seva conservació i restauració
Àrea de Plàstiques
3r Escultura
Visita al taller d‟escultura i reserva MNAC
Coordinació pedagògica i Tutoria de pràctiques
3r totes les especialitats
Sessió informativa assignatura FPC I
Tota l‟escola
Tota l‟escola
Inauguració exposicions Fons Renart. Del gòtic

Realitzada 19.02.2013
Realitzada 18.01.2013
Realitzada 08.03.2013
Realitzada 30.05.2013
Realitzada 28.02.2013

Realitzada 13.02.2013
Realitzada 16.02.2013
Realitzada 31.05.2013

català al renaixement italià, Macrofotografia
“Observant el detall” i La Dona (assignatures de
Gestió del patrimoni cultural i Fotografia.)
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ANNEX NÚM. 7

INFORME DE PRÀCTIQUES CURS 2012-13
Assignatura: Formació pràctica complementaria I
Durant el curs escolar 2012-13 l‟alumnat es pot matricular de l‟assignatura optativa Formació
pràctica complementària I (segon semestre de tercer curs). Aquesta assignatura optativa, és de
3 crèdits ECTS i, per tant, el programa de formació pràctica complementària no pot excedir de 75
hores per assignatura i s‟ha de realitzar durant les tardes del 4/02/2013 al 19/06/2013, ambdós
inclosos.
Enguany, les pràctiques han estat convocades com una assignatura optativa per l‟alumnat de
tercer curs dels Estudis Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals.
De tots els alumnes de tercer curs, 19 s‟han matriculat a l‟assignatura optativa Formació pràctica
complementària I. Les 19 pràctiques han estat distribuïdes segons les especialitats que en
l‟actualitat imparteix l‟Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de
Catalunya:





Restauració Document gràfic: 5 pràctiques
Restauració pictòrica: 5 pràctiques
Restauració escultòrica: 6 pràctiques R
Restauració material arqueològic: 3 pràctiques
Les institucions que han col·laborat en les pràctiques d‟enguany han estat 7:









Biblioteca Nacional de Catalunya
Museu Arqueològic de Catalunya
Museu Frederic Mares (ICUB)
Servei d‟arqueologia (ICUB)
Museu de Sabadell
Servei Meteorològic de Catalunya
Museu del Disseny HUB (ICUB)
S‟han realitzat un total de 19 pràctiques; 5 de restauració de Document Gràfic, 5 de restauració
de pintura, 6 de restauració d‟escultura i 3 de restauració de material arqueològic.
Enguany, el nombre de pràctiques ha estat molt inferior als cursos anteriors, ja que amb el canvi
de pla d‟estudis només poden optar a aquesta modalitat de pràctiques els 38 alumnes matriculats
a tercer curs.
En general, la valoració de les pràctiques ha estat molt positiva per part de totes les entitats
col·laboradores que ja han expressat la seva voluntat de seguir col·laborant amb l‟ESCRBCC i
rebre més alumnes en pràctiques el proper curs 2013-14.
A continuació s‟adjunta una relació de totes les pràctiques realitzades en l‟assignatura optativa
Formació pràctica complementària I, durant el segon semestre de tercer curs 2012-13.
Sílvia Franch i Pagès
Coordinadora de pràctiques
Barcelona, 4 de juny de 2013.

Informe Seguiment Titulació curs 2012-2013
ESCRBCC

63

Pràctiques 3r. curs 2011-2012

Arqueologia
31,5%

Document
gràfic
16%

Pintura
21%

Escultura
31,5%

Convenis de pràctiques un cop finalitzats els estudis a l’ESCRBCC
L‟ESCRBCC ha renovat el conveni que tenia amb el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa (11 octubre 2011) i ha signat un nou conveni amb l‟Institut Català de Paleontologia (17
abril 2012) per tal que diplomats de l‟ESCRBCC puguin fer pràctiques complementàries en
aquestes institucions.
D‟altra banda, continuen els acords de pràctiques de formació per a diplomats de l‟ESCRBCC
amb el Museo Thyssen-Bornemisza (2004) i la Biblioteca Nacional d‟Espanya (2006), entre
d‟altres.
Tanmamteix, l‟ESCRBCC i el Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica dels Hostalets
de Pierola han establert un acord de col·laboració per organitzar un programa de pràctiques
formatives especialitzades en patrimoni paleontològic de 400 hores dirigit a conservadorsrestauradors en actiu de l‟especialitat de béns arqueològics i/o alumnes de l‟ESCRBCC que hagin
acabat els seus estudis (Hostalets de Pierola, 10 gener de 2013).
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ANNEX NÚM. 8

INFORME PROGRAMA DE MOBILITAT / ERASMUS 2012-2013
Després de la concessió el desembre de 2010 de la carta Erasmus a l‟ESCRBCC, les accions
realitzades durant el curs per la Prefectura d‟estudis, han estat les següents:
S‟ha informat de forma general, a tots els alumnes interessats, en una conferència el dia de
presentació de curs (19 de setembre de 2011).
S‟ha fet una recerca de possibles escoles o universitats per poder realitzar l‟intercanvi i s‟han
seleccionat diverses escoles i universitats a les quals s‟ha enviat una petició formal de conveni.
Fruit d‟aquesta tasca s‟han signat els següents convenis amb:


École Supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans, a Tours (França)
Places: 1 alumne matriculat a tercer curs de l‟especialitat d‟Escultura
Idioma en el que s‟imparteixen les classes: Francès
Període d‟estudis: Anual o semestral



École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre, a Brussel·les (Bèlgica)
Places: 2 alumnes matriculats a quart curs de totes les especialitats
Idioma en el que s‟imparteixen les classes: Francès/anglès
Període d‟estudis: Semestral



Tartu Kõrgem Kunstikool/Tartu Art College, a Tartu (Estònia)
Places: 2 alumnes matriculats a segon curs
2 alumnes matriculats a tercer o quart curs de pintura
Idioma en el que s‟imparteixen les classes: Estonià/anglès
Període d‟estudis: Semestral o anual

S‟han fet les gestions pertinents amb l‟OAPEE complimentant el formulari de mobilitat per al curs
2013-1204, per tal de demanar oficialment la mobilitat de 2 alumnes i 4 professors.
Un cop concedides les beques Erasmus de mobilitat, s‟han difòs les places ofertes d‟intercanvi
als alumnes de l‟Escola, mitjançant un cartell al taulell informatiu i mitjançant els tutors. S‟ha
proposat un termini de presentació de candidats i s‟ha informat del procés que cal seguir així com
del protocol establert per a la selecció.
Un cop recollides les candidatures, s‟ha fet la selecció dels dos alumnes amb la màxima
puntuació.
S‟han realitzat diverses reunions conjuntament i per separat amb cada alumne/a per tal
d‟informar-los del funcionament del programa Erasmus i per resoldre dubtes, lliurant a cada
alumne/a la carta Erasmus oficial.
S‟ha preparat el contracte amb l‟Escola que caldrà que signin els alumnes abans de fer el
desplaçament, s‟ha gestionat el document Incoming Students Application Form per a cada
estudiant i s‟ha enviat complimentat per correu electrònic a la universitat de destí on donen el
vist-i-plau.
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S‟han realitzat les gestions per a la mobilitat de 4 professors, que realitzaran una estada de 5
dies durant el curs 2013-2014 i s‟ha preparat la documentació i els contractes que hauran de
signar els professors abans de marxar.
S‟han realitzat les gestions pertinents per tal de facilitat la mobilitat d‟una alumna a la Universitat
Umsa de Buenos Aires, durant el segon semestre del curs acadèmic. Durant el desplaçament de
l‟alumna a la universitat esmentada s‟ha fet el seguiment.
Paral·lelament s‟ha realitzat el seguiment de l‟estada dels tres alumnes desplaçats a l‟Academia de
Brera a Milà durant el curs 2012-2013 i l‟estada de les dues professores desplaçades la mateixa
institució durant el mes de novembre de 2012.
Això ha comportat un contacte directe i continuat amb la coordinadora Erasmus de Milà i amb els
participants, per resoldre els problemes que han anat sorgint. També ha comportat el seguiment i
control de la documentació pertinent que s‟ha derivat dels desplaçaments, com són el certificat
d‟atenció en l‟arribada, el learning agreement, i l‟informe final.
Per altra banda s‟ha elaborat la documentació necessària per tal de demanar la nova carta
Erasmus. El 25 de maig de 2013, es va rebre la confirmació de la recepció de la documentació per
part de les institucions oficials Europees i l‟acceptació de la candidatura que serà revisada
posteriorment, un cop passat el tràmit de la primera selecció.
Durant el curs també s‟ha realitzat i gestionat tota la documentació demanada pel Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, en relació als ajuts complementaris per als estudiants Erasmus.
S‟ha elaborat la documentació amb la informació relacionada amb els Erasmus (estudis i
pràctiques) i altres convenis internacionals, en català, castellà i anglès, per tal de ser introduïda a
l‟apartat d‟internacional del web de l‟Escola, així com la documentació i Power-point explicatiu de la
informació Erasmus per ser inclosa al Moodle de l‟ESCRBCC.
S‟ha col·laborat en la realització de totes les enquestes proposades tant per l‟OAPEE, com per les
institucions europees.

Lídia Balust Claverol
Cap d‟estudis
Coordinadora del Programa de mobilitat
20 de juliol de 2013
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ANNEX NÚM. 9
Informe de Coordinació de la Coordinació d’Informàtica
Responsable: Marcel Pujol i Hamelink.
L‟aula d‟informàtica ha estat oberta aquest curs pràcticament tots els dies, sota la supervisió dels
professors Imma Rodríguez, Matilde Cortés i Marcel Pujol. A part d‟aquests dies l‟aula també ha
estat oberta al servei de professors i alumnes en d‟altres hores i dies de la setmana sempre que
el responsable hi ha estat present.
En aquesta aula s‟imparteixen les assignatures de Recursos Informàtics I i II.
L‟assignatura de Recursos Informàtics I s‟ha impartit durant el segon quadrimestre, dividint els
alumnes de 1r en quatre grups de 10, amb 3 hores setmanals per grup.L‟assignatura de
Recursos Informàtics II s‟ha impartit durant el primer quadrimestre, dividint els alumnes de 2n en
dos grups de 20, amb 3 hores cadascun per setmana.
Així doncs, al llarg del curs l‟aula ha estat reservada per a aquestes assignatures 12 hores a la
setmana.
S‟ha permès que els professors poguessin fer servir l‟aula amb els seus alumnes sempre avisant
prèviament al responsable. Aquest curs s‟han destinat unes hores de l‟aula per dur a terme
classes d‟altres assignatures en les que requerien suport informàtic. Les hores que s‟han destinat
són les següents: 3r d‟Arqueologia els dimarts de 8 a 10h, 2n d‟Escultura els dilluns d‟11 a 13h,
3r de Document Gràfic els dimecres de les 13h a les 15h, Dibuix Arqueològic els dilluns de 9 a
10h, Museografia els dimecres de 14 a 15h i finalment 3r d‟Escultura els dijous de 14h a les 15h.
Pel que es refereix al maquinari, s‟ha renovat l‟aula d‟Informàtica amb 22 Pcs nous i ampliació de
disc dur al servidor.
Pel que fa al programari, no s‟ha previst cap canvi per part del GEPSE.
Als diferents espais de l‟escola, s‟han efectuat les següents actuacions:
Laboratoris de Geologia i Química i Biologia: Cap canvi.
Tallers de Restauració: Canons de projecció instal·lats a tots els tallers.
Sala de professors: Instal·lat escàner al PC que més s‟utilitza i renovació dels dos PC i
impressora.
Consergeria: Canvi d‟impressora.
El tècnic de manteniment de Telefònica ha vingut un cop al mes i s‟ha encarregat de tenir els
ordinadors de l‟Escola a punt. En primer lloc els de l‟Aula d‟Informàtica i de Direcció, en segon
lloc la resta d‟ordinadors de les aules i tallers. Verificació de les Ips, actualització dels antivirus,
canvi de Windows en alguns ordinadors, eliminació de fitxers obsolets i inútils, actualització
d‟alguns programes, instal·lació de drivers, etc.
S‟ha treballat en l‟espai Moodle, creant el portal, els cursos, les assignatures, donant d‟alta als
professors, assignant rols... tot el que pertoca a la seva gestió de cara a poder ser operativa
durant el curs 2012-2013.
S‟ha realitzat el traspàs de tota la informació que conté el Moodle al nou Moodle 2.0
Així mateix, el 28 de juny de 2013, la professora Matilde Cortés i el professor Marcel Pujol va
impartir un minicurset d‟un matí, d‟iniciació al Moodle, al qual van assistir 19 dels 21 professors
del centre, per tal de recordar el funcionament de la plataforma i informar del traspàs al Moodle
2.0
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ANNEX NÚM. 10
Informe de coordinació lingüística, intercultural i de cohesió social
Responsable: Professora Verónica Ramírez Calise.
Durant el curs 2012-2013, un grup d‟alumnes i professors ha continuat treballant en la confecció
del número 12 de la revista de l‟escola, UNICUM.
També s‟ha continuat treballant en la posada a punt del nostre propi espai web: http://unicum.cat.
S‟ha treballat sobre tot en la inclusió en l‟espai de tots els abstracts de les publicacions anteriors i
de diferents articles representatius de cada edició. També s‟ha continuat fent proves per col·locar
alguns articles en pdf, en un format molt visual i apte per a descàrregues. Per poder dur a terme
aquesta tasca s‟ha comptat amb alguns alumnes i ex-alumnes, que s‟han dedicat exclusivament
a mantenir i afegir articles en el web.
S‟ha continuat amb el sistema de finançament parcial de la publicació mitjançant anuncis
publicitaris, amb la distribució i venda per catàleg de la revista per part de la llibreria Pórtico de
Saragossa i amb la distribució en les llibreries de la Generalitat.
Enguany la revista Unicum, després de superar l‟avaluació corresponent, ha passat a formar part
tant del Directori com del Catàleg Latindex, un sistema d‟informació sobre revistes d‟investigació
científica, tècnica, professional i de divulgació científica i cultural que s‟editen a Espanya,
Portugal, Amèrica Llatina i el Carib i que funciona des de l‟any 1997, amb l‟objectiu de difondre i
augmentar la qualitat de les revistes acadèmiques que s‟hi inclouen. El Directori disposa de
bases de dades bibliogràfiques i de contacte de totes les revistes registrades, i el Catàleg inclou
únicament les revistes que compleixen uns criteris de qualitat editorial rigorosos.
Cal dir, però, que la revista ha continuat necessitant el finançament de l‟associació ACARC que,
a més de participar econòmicament, assumeix l‟apartat de gestió. Així mateix, ha participat com a
espònsor l‟associació CRAC, fent-se càrrec d‟una part del finançament gràcies a la publicació
d‟un anunci.
S‟ha continuat treballant amb el mateix equip de dissenyadors i s‟ha mantingut la línia de disseny
de la revista, iniciada amb el número 9. Gràcies a ells hem pogut incorporar una novetat
tecnològica: la Realitat Augmentada, que permet, mitjançant una aplicació per a telèfons mòbils,
accedir a continguts extra d'alguns articles en format fotogràfic o en vídeo.
Per altra banda, la revista és una eina cada cop més útil per a l‟escola en l‟espai dels intercanvis
amb institucions, arxius i biblioteques.
Finalment, cal iniciar que el dia 20 de juny es va fer la presentació del núm. 12 de la revista a la
seu del CDMT de Terrassa, aprofitant que la seva restauradora hi havia publicat un article.
Creiem que el resultat final ha estat força positiu i estem il·lusionats per continuar. Creiem també
molt positiva la participació em l‟equip de redacció dels alumnes de l‟escola, que han fet seu
aquest projecte i han col·laborat amb dedicació i professionalitat.
Tota aquesta tasca ha estat possible gràcies a:
Direcció: Lídia Balust Claverol (Cap d‟Estudis).
Direcció Editorial: Verónica Ramírez Calise (Professora).
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Consel de redacció: M. Àngels Balliu Badia (Coordinadora Pedagògica), Miquel Mirambell
Abancó (Director), Gisela Monsalve Villazón (Alumna), Laura Romero Pérez (Alumna) i Cristina
Serrano Peix (Alumna).
Col·laboradors: Núria Jutglar Álvaro (Alumna).
Abstracts: Gwendolyn Brouwer (Ex-alumna).
Disseny gràfic i maquetació: Mauricio O‟Brien / Federación de Ideas
Impressió: Novoprint.
Disseny web: Invasionweb.
Col·laboradors web: Florencia Florido (Alumna).
Edició: ACARC (Associació Cultural en l‟Àmbit de la Restauració i Conservació) de l‟ESCRBCC.
Administrador: Joaquim Camps Giralt.
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ANNEX NÚM. 11
Informe de la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals
Responsable: Rosa M. Rocabayera Viñas.
En aquest curs s‟han realitzat les activitats següents:
El 25 d‟octubre de 2013 es va fer la sessió pràctica pels alumnes de primer on se‟ls explica en
què consisteix el pla d‟emergència i se‟ls hi donen algunes recomanacions generals de seguretat.
Alhora se‟ls fa entrega d‟un dossier explicatiu.
Prèvia revisió de l‟estat de les instal·lacions d‟alarma s‟ha procedit a realitzar el simulacre
d‟evacuació. Les instal·lacions no han presentat cap problema i el pla d‟emergència s‟ha posat en
pràctica amb resultat satisfactori.
Al mes de gener de 2013, s‟han continuat els treballs de millora, a nivell de seguretat, proposats
pels Serveis Centrals d‟Educació. Cadascun d‟ells ha quedat reflectit en una graella de
programació (enviada als Serveis i recollida al Centre), tot i quedar alguns punts encara per
resoldre el curs vinent.
Per altra banda s‟han fet tres recollides per part del Punt Verd Mòbil Escolar, amb la recollida de
material divers, seleccionat (tòners, vidre, fluorescents.....), i una petita porció de residu tòxic per
intentar minimitzar al màxim el que es va recollint en els tallers al llarg del curs.
En aquest sentit la Cap d‟àrea de Conservació i Restauració juntament amb la Coordinadora de
Prevenció de Riscos Laborals han fet les tasques d‟incorporació del sistema d‟Anòxia.
L‟ESCRBCC s‟ha fet càrrec de la compra d‟un generador de nitrogen a l‟empresa Clan
Tecnològica per simplificar i abaratir el procés d‟anòxia.
Al mes de març de 2013 els tècnics enginyers d‟aquesta empresa han fet la posta en marxa de
l‟equipament. En acabar s‟ha realitzat una breu xerrada introductòria a tot el professorat
interessat en el funcionament i prestacions del sistema.
Durant l‟últim trimestre la Cap d‟àrea de Conservació i Restauració i la Coordinadora de
Prevenció de Riscos Laborals han estat treballant en possibles models de manipulació del
sistema d‟anòxia valorant els possibles casos reals en els qualspot ser necessari i convenient el
seu ús.
Per últim la coordinació de riscos ha estat treballant en la possibilitat d‟oferir als alumnes un
informació complementària en prevenció de riscos en l‟àmbit de la de construcció. S‟ha contactat
amb diferents estaments i, finalment, la Fundació per a la Construcció seria l‟encarregada de
portar a terme aquests cursos.
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ANNEX NÚM. 12
Peces restaurades als tallers de conservació i restauració de les especialitats
Cal remarcar que els ensenyaments de conservació i restauració que s‟imparteixen a l‟ESCRBCC
es caracteritzen per la càrrega de continguts pràctics que s‟imparteixen mitjançant les
assignatures pràctiques. L‟assoliment d‟aquests continguts per part dels alumnes es manifesten
en la intervenció de conservació i restauració d‟obres reals a les diferents especialitats: béns
arqueològics, document gràfic, escultura i pintura.
3.2.9. Convenis de col·laboració per fornir els laboratoris de pràctiques de conservaciórestauració de béns culturals per ser restaurats
L‟ESCRBCC disposa d‟una àmplia xarxa d‟institucions patrimonials amb les quals col·labora per
tal que aquestes cedeixin temporalment objectes, documents i obres d‟art per ser restaurades a
l‟ESCRBCC. Amb algunes d‟elles s‟han signat convenis específics com, per exemple, la
Diputació de Barcelona (2001), el Museu Molí Paperer de Capellades (2003), el Museu Episcopal
de Vic (2004 i 2005), el Museu Municipal d‟Alcover (2004), el Museu Arxiu de Montblanc (2006) i
Cementiris de Barcelona (2007), Museu de Cambrils (2013), entre d‟altres.
Peces intervingudes: curs 2012-2013
Tercer curs
Assignatura: Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns arqueològics I
Professora: Júlia Chinchilla Sánchez
N.REG.ESCRBCC-DESCRIPCIÓ-MATÈRIA-NÚM.INVENTARI-PROCEDÈNCIA-DIPOSITARIALUMNE-INGRÉS-SORTIDA
A3-6-0-Agulla de cap-os-11-CR-DD-2060-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-6-0-Agulla de cap-os-11-CR-DD-net.superf.-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-6-0-Estil-os-1878-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-6-0-Estil-os-1890-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-6-0-Agulla gran-os-1904-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-6-0-Agulla gran-os-1905-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-6-0-Xarnera-os-529-Empúries-MAC.Empúries- -20/09/2012A3-12-0-Punta de llança-ferro-00125-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Virolla-ferro-00131-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Punta de llança-ferro-00132-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Punta de llança-ferro-00155-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Virolla-ferro-02331-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Punta de llança-ferro-02478-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Virolla-ferro-02479-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Virolla-ferro-02486-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Punta de llança-ferro-02623-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-0-Virolla-ferro-02631-Mianes-Museu Terres de l'Ebre- -23/10/2012A3-12-1145-Fíbula-bronze-05-CR-130-3-3-Empúries-MAC.Empúries-Blanca
Sicília
Navarro20/09/2012A3-12-1146-Agulla
de
xarxa-bronze-05-CR-130-32004-5-Empúries-MAC.Empúries-Carlota
Sampietro Maruri-20/09/2012A3-12-1147-Clau amb aplic-bronze-05-CR-130-36006-6-Empúries-MAC.Empúries-Adriana Murúa
Marín-20/09/2012A3-12-1148-Anell-bronze-11-CR-130-12030-Empúries-MAC.Empúries-Clara
Dalmau
Badia20/09/2012A3-12-1149-Picarol-bronze-11-CR-130-12020-Empúries-MAC.Empúries-Mar Valiente Pérez20/09/2012A3-12-1150-Agulla
de
xarxa-bronze-12-CR-CB-5539-Empúries-MAC.Empúries-Anna
Montemayor de Pedro-20/09/2012-
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A3-12-1151-Objecte
indeterminat-bronze-12-CR-130-36016-Empúries-MAC.Empúries-Karen
Vicente Royo-20/09/2012A3-12-1152-Lamineta
enrotllada-bronze-12-CR-130-36016-Empúries-MAC.Empúries-Laura
Aymerich Vilarrasa-20/09/2012A3-12-1153-Fragment de vas-bronze-12-CR-130-36017-Empúries-MAC.Empúries-Lydia Serra
Cebrián-20/09/2012A3-12-1154-Moneda-bronze-12-CR-130-36025-1-Empúries-MAC.Empúries-Laura
Aymerich
Vilarrasa-20/09/2012A3-12-1155-Moneda-bronze-12-CR-130-36025-2-Empúries-MAC.Empúries-Clara Dalmau Badia20/09/2012A3-12-1156-Moneda-bronze-12-CR-130-36025-3-Empúries-MAC.Empúries-Anna Montemayor de
Pedro-20/09/2012A3-12-1157-Moneda-bronze-12-CR-130-36036-1- Empúries- MAC.Empúries- Adriana Murúa
Marín-20/09/2012A3-12-1158-Moneda-bronze-12-CR-130-36036-2-Empúries- MAC.Empúries- Carlota Sampietro
Maruri-20/09/2012A3-12-1159-Moneda-bronze-12-CR-130-36036-3-Empúries-MAC.Empúries-Lydia Serra Cebrián20/09/2012A3-12-1160-Moneda-bronze-12-CR-130-36036-4-Empúries-MAC.Empúries-Blanca
Sicília
Navarro-20/09/2012A3-12-1161-Moneda-bronze-12-CR-130-36036-5-Empúries-MAC.Empúries-Mar Valiente Pérez20/09/2012A3-12-1162-Moneda-bronze-12-CR-130-36036-6-Empúries-MAC.Empúries-Karen Vicente Royo20/09/2012A3-12-1163-Moneda-bronze-11-ER-260-1-Ermedàs-MACB-Anna
Montemayor
de
Pedro20/09/2012-26/06/2013
A3-12-1164-Fíbula-bronze-11-ER-86-2-Ermedàs-MACB-Adriana
Murúa
Marín-20/09/201226/06/2013
A3-12-1165-Objecte indeterminat-bronze-11-ER-86-1-Ermedàs- MACB.-Lydia Serra Cebrián20/09/2012-26/06/2013
A3-12-1166-Fragment d'eina-ferro-04-CR-130-21048-2-Empúries-MAC.Empúries-Laura Aymerich
Vilarrasa-20/09/2012A3-12-1167-Fragment
d'eina-ferro-04-CR-130-27019-2-Empúries-MAC.Empúries-Carlota
Sampietro Maruri-20/09/2012A3-12-1168-Ham-ferro-05-CR-130-30007-13-Empúries-MAC.Empúries-Mar
Valiente
Pérez20/09/2012A3-12-1169-Ganxo-ferro-05-CR-130-32002-20-Empúries-MAC.Empúries-Adriana Murúa Marín20/09/2012A3-12-1170-Indeterminat-ferro-05-CR-130-35005-7-Empúries-MAC.Empúries-Lydia
Serra
Cebrián-20/09/2012A3-12-1171-Grapa
gran-ferro-05-CR-130-36003-22-Empúries-MAC.Empúries-Lydia
Serra
Cebrián-20/09/2012A3-12-1172-Fragment d'eina-ferro-06-CR-130-4058-16-Empúries-MAC.Empúries-Clara Dalmau
Badia-20/09/2012A3-12-1173-Anell-ferro-11-CR-130-12002-Empúries-MAC.Empúries-Adriana
Murúa
Marín20/09/2012A3-12-1174-Clau de pany-ferro-11-CR-130-12002-Empúries-MAC.Empúries-Blanca Sicília
Navarro-20/09/2012A3-12-1175-Ganivet-ferro-12-CR-130-36017-14-Empúries-MAC.Empúries-Adriana Murúa Marín20/09/2012A3-12-1176-Ganivet-ferro-00161-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Anna Montemayor de Pedro23/10/2012A3-12-1177-Soliferrum-ferro-02405-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Mar Valiente Pérez23/10/2012-
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A3-12-1178-Virolla-ferro-02494-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Adriana Murúa Marín23/10/2012A3-12-1179-Virolla-ferro-02295-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Clara Dalmau Badia-23/10/2012A3-12-1180-Punta de llança-ferro-02470-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Blanca Sicília Navarro23/10/2012A3-12-1181-Punta de llança-ferro-02538-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Laura Aymerich
Vilarrasa-23/10/2012A3-12-1182-Punta de llança-ferro-20244-Mianes-Museu Terres de l'Ebre-Carlota Sampietro
Maruri-23/10/2012A3-12-1183-Conjunt
de
fragments-plom-00-CR-130-1001-Empúries-MAC.Empúries-Clara
Dalmau Badia-20/09/2012A3-12-1184-Anella-plom-05-CR-130-32003-2-Empúries-MAC.Empúries-Clara Dalmau Badia20/09/2012A3-12-1185-Botó-plom-00-CR-130-1001
1732-Empúries-MAC.Empúries-Clara Dalmau Badia20/09/2012A3-12-1186-Marc-plom-00-CR-130-1001-1733-Empúries-MAC.Empúries-Lydia Serra Cebrián20/09/2012A3-12-1187-Fragment
planxa-plom-04-CR-130-24001-16-Empúries-MAC.Empúries-Laura
Aymerich Vilarrasa-20/09/2012A3-12-1188-Plom de xarxa-plom-05-CR-130-30007-8-Empúries-MAC.Empúries-Laura Aymerich
Vilarrasa-20/09/2012A3-12-1189-Grapa-plom-05-CR-130-23061-2-Empúries-MAC.Empúries-Carlota
Sampietro
Maruri-20/09/2012A3-12-1190-Làmina-plom-06-CR-130-4053-4-Empúries-MAC.Empúries-Anna Montemayor de
Pedro-20/09/2012A3-6-1191-Nansa-plom-06.CR.I30-4149-1-Empúries-MAC.Empúries-Anna
Montemayor
de
Pedro-20/09/2012A3-12-1192-Fragment planxa-plom-04-CR-130-18015-38-Empúries-MAC.Empúries-Mar Valiente
Pérez-03/12/2012A3-12-1193-Tub-plom-04-CR-130-21048-1-Empúries-MAC.Empúries-Adriana
Murúa
Marín20/09/2012A3-6-1194-Fragment de planxa-bronze-03.CR.I30-22001-11-Empúries-MAC.Empúries-Carlota
Sampietro Maruri-20/09/2012A3-6-1195-Fragment planxa-bronze-04.CR.I30-23104-4-Empúries-MAC.Empúries-Lydia Serra
Cebrián-20/09/2012A3-6-1196-Fragment planxa-bronze-12.CR.I30-25017-Empúries-MAC.Empúries-Mar Valiente
Pérez-03/12/2012A3-6-1197-Fragment planxa-plom-12.CR.I30-36017-Empúries-MAC.Empúries-Blanca Sicília
Navarro-20/09/2012A3-6-1198-Ossos cabreta-os-MC-1820 (Pou/UE.5)-Xercavins'91-Museu de CerdanyolaA.Montemayor,B.Sicilia,C.Sampietro-16/01/2013-26/06/2013
A3-6-1199-Barra porc-os-MC-1817 (Pou/UE.5)-Xercavins'91-Museu de Cerdanyola-Adriana
Murúa i Mar Valiente-16/01/2013-26/06/2013
A3-6-1200-Crani amb
inici banya-os-MC-1816 (Àmbit 6/UE.6)-Xercavins'91-Museu de
Cerdanyola-Laura Aymerich Vilarrasa-16/01/2013-26/06/2013
A3-6-1201-Barra de cavall-os-MC-1818 (UE.2502)-Ca n'Oliver-Museu de Cerdanyola-Clara
Dalmau i Lydia Serra-16/01/2013-26/06/2013
A3-6-1202-Fragment d'aplic-os-1940-Empúries-MAC.Empúries-Adriana Murúa Marín-20/09/2012A3-6-1203-Xarnera-os-1948-Empúries-MAC.Empúries-Mar Valiente Pérez-20/09/2012A3-12-1204-Rodanxa-fusta-s.n.-Draga 2012- MACB.-Adriana Murúa i Anna Montemayor20/09/2012A3-12-1205-Rodanxa-fusta-s.n.-Draga-MACB.-Laura Aymerich i Clara Badia-20/09/2012A3-2-1206-Rodanxa-fusta-1204 C-Draga, Banyoles-MACB.-Carlota Sampietro i Lydia Serra20/09/2012-
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A3-12-1207-Fragment de planxa-fusta-s.n.-Draga- MACB.-Blanca Sicilia i Mar Valiente20/09/2012A3-11-1208-Fragments de bases-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic
del Montseny-Blanca Sicília Navarro-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1209-Vas-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del Montseny-Mar
Valiente Pérez-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1210-Fragments de vores-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Lydia Serra Cebrián-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1211-Fragments blaus-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-B.Sicilia i C.Sampietro-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1212-Vaset amb nanses-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Clara Dalmau Badia-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1213-Fragments llàntia-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Laura Aymerich Vilarrasa-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1214-Frags.vora blava-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Laura Aymerich Vilarrasa-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1215-Fragments vores-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Anna Montemayor de Pedro-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1216-Fragments vores-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Anna Montemayor de Pedro-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1217-Fragments vaset-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Adriana Murúa Marín-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1218-Frags.colls d'amplolla-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic
del Montseny-Adriana Murúa Marín-04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1219-Fragments diversa-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Adriana Murúa Marín -04/04/2013-26/06/2013
A3-11-1220-Fragments diversa-vidre-CM (UE: 10955)-Castell de Montsoriu-Museu Etnològic del
Montseny-Anna Montemayor de Pedro-04/04/2013-26/06/2013
Peces intervingudes: curs 2012-2013
Tercer curs
Assignatura: Teoria i pràctica de la conservació i restauració de document gràfic I
Professora: M. Àngels Balliu Badia

Peces intervingudes: curs 2012-2013
Tercer curs
Assignatura: Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns escultòrics I
Professora: Montserrat Artigau Miralles
- Guix
Al-legoria de les Arts Conjunt escultòric
núm. registre: E / 3 / 10 / 374
Procedència: Museu Comarcal de Mataró
Alumnes: Elena Castaño Díaz, Pau García Escanellas, Rocío Rodríguez Gómez
L'Art. Monument a Güell i Ferrer Escultura exempta
núm. registre: E / 3 / 10 / 374
Procedència: Museu Comarcal de Mataró Alumnes: Pilar Fontanet Cáceres, Alba Passarell
Claveria, Anna Viñas Mata.
Mènsula Conjunt escultòric
núm. registre: E3-10-385
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Procedència: Museu Comarcal de Mataró
Alumnes: Roser Bonfill Beneït, Sandra Espiau Cuadros, Andrea Rubio Garrido, Jaime Salguero
Martínez
- Terracota
Gerro (cos + tapa)
núm. registre: E2-14-0377
Procedència: Museu de Terrassa.
Alumnes: Alba Passarell Claveria, Rocío Rodríguez Gómez, Andrea Rubio Garrido, Roser Bonfill
Beneït, Pilar Fontanet Cáceres,
Fragments gerro
núm. registre: E2-14-0378
Procedència: Museu de Terrassa.
Alumnes: Pau García Escanellas, Elena Castaño Díaz, Sandra Espiau Cuadros, Anna Viñas
Mata
- Pedra
Creu Terme Montblanc
núm. registre: E2- 08- 0379
Procedència: Ajuntament Montblanc
Alumnes: Alba Passarell Claveria, Rocío Rodríguez Gómez, Andrea Rubio Garrido,
Roser Bonfill Beneït, Pilar Fontanet Cáceres, Pau García Escanellas, Elena Castaño
Díaz, Sandra Espiau Cuadros, Anna Viñas Mata
Relleu alabastre
núm. registre: E / 3 / 08 / 389
Procedència: Museu de Sitges
Alumnes: Elena Castaño, Sandra Espiau Cuadros, Anna Viñas Mata
Relleu alabastre
núm. registre: E3-08-309
Procedència: Museu de Sitges
Alumnes: Roser Bonfill i Beneït, Pilar Fontanet, Pau García Escanellas

.

Sant Cristòfor
núm. registre: E/3/08/391
Procedència: Museu Municipal de Tortosa
Alumnes: Andrea Rubio, Alba Pasarell, Rocío Rodríguez
- Metall
Creu Montblanc
núm. registre: E2- 08- 0379b
Procedència: Ajuntament Montblanc
Alumnes: Alba Passarell Claveria, Rocío Rodríguez Gómez, Andrea Rubio Garrido, Roser Bonfill
Beneït, Pilar Fontanet Cáceres, Pau García Escanellas, Elena Castaño Díaz, Sandra Espiau
Cuadros, Anna Viñas Mata
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Peces intervingudes: curs 2012-2013
Tercer curs
Assignatura: Teoria i pràctica de la conservació i restauració de béns pictòrics I
Professor: Gener Alcàntara Rodrigo

Pintura sobre taula:
1. La llegenda de Sant Miquel (tremp i oli sobre taula)
Autor- Època: atribuït a Sánchez Galindo - S. XVI
Dimensions: sense marc: 87 x 62 x 2 cm. Amb marc: 90,3 x 65,3 x 3 cm
Procedència- Localització: Bisbat de Girona
Núm. invent.: Núm. Registre taller: P3020176
*Peça en procés
2. Marina (oli sobre cartró) amb marc daurat (fusta, daurat a l’aigua, or fi)
Autor- Època: desconegut-S. XIX.
Dimensions: sense marc:15,8 x 21,6 x 0,25 cm. Amb marc: 25,5 x 31 x 2,8 cm
Procedència- Localització: Organisme Autònom del Patrimoni Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú- Magatzem
Núm. Inv.:184
Núm. Registre taller: P3020198
*Peça acabada
3. Sant Cosme i Sant Damià. (tremp i daurat (or fi) sobre taula)
Autor- Època: desconegut - S. XV
Dimensions: sense marc: 96,5 x 70,x 1,5 cm. Amb marc: 100 x 73,5 x 4,3 cm
Procedència- Localització: Museu Maricel de Mar de Sitges
Núm. invent.: MMS. 338
Núm. Registre taller: P3020234
*Peça acabada
4.Pietat. (oli sobre taula)
Autor- Època: desconegut - S. XV
Dimensions: sense marc: 103 x 76,5 x 2 cm. Amb marc: 108 x 82 x 8,9 cm
Procedència- Localització: Museu Maricel de Mar de Sitges
Núm. invent.: MMS. 549
Núm. Registre taller: P3020235
*Peça acabada
5. Crist Crucificat. (tremp oli daurat (or fi) sobre taula)
Autor- Època: desconegut- S. XV
Dimensions: sense marc: 98 x 107,6 x 1,8 cm. Amb marc: 104,7x 113 x 82 cm
Procedència- Localització: Museu Maricel de Mar de Sitges
Núm. invent.: MMS. 568
Núm. Registre taller: P3020236
*Peça acabada
6. La Visitació de la Verge. (oli sobre taula)
Autor- Època: desconegut – S.XVIII
Dimensions: 36,7 x 54,7 x 2,7 cm
Procedència- Localització: Església Parroquial de Santa Maria de Vilamitjana
(Pallars Jussà)
Núm. Invent.: Núm. Registre taller: P3020237
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*Peça en procés
7. L’Anunciació. (oli sobre taula)
Autor- Època: desconegut-S. XVIII
Dimensions: 52,2 x 37,1 x 2,7 cm
Procedència- Localització: Església Parroquial de Santa Maria de Vilamitjana
(Pallars Jussà)
Núm. invent.: Núm. Registre taller: P3020238
*Peça en procés
8. Nativitat i adoració dels pastors. (oli sobre taula)
Autor- Època: desconegut-S. XVIII
Dimensions: 43,4 x 37,8 x 2 cm
Procedència- Localització: Església Parroquial de Santa Maria de Vilamitjana
(Pallars Jussà)
Núm. invent.: Núm. Registre taller: P3020239
*Peça en procés
S‟han realitzat Intervencions en el suport i l‟estructura pictòrica i superficial. Presentació final de
l‟obra amb el criteri idoni. Suport: neteja, desinsectació, consolidació superficial i estructural.
Estructura pictòrica i superficial: fixació-consolidació, neteja (superficial, eliminació vernissos
alterats). Anivellament de llacunes i reintegració cromàtica amb criteris discernibles i il·lusionista,
envernissats de protecció.
Pintura mural:
9. Vuit copies de pintures murals amb tècniques mixtes (iconografies diverses), (Pintures al
Fresc, tremp de cola)
Autor- Època: Alumnes segon curs de restauració pictòrica (Procediments pictòrics), curs: 20122013. ESCRBCC - S. XX
Dimensions: 29,5 x 29,5 x 3 cm
Procedència- Localització: Aula A3 (Procediments pictòrics)-Taller T3 (Pràctiques de
conservació- restauració pictòrica)
Núm.
Registre
taller:
P3130240-P3130241-P3130242-P3130243-P3130244-P3130245P3130246-P3130247
* S‟han realitzat provetes de neteja mecànica i química, fixatius-consolidants (superficial i
interna). Mortes de reintegració de llacunes. Extracció a stacco (2) i a strappo (2) i traspàs a un
nou suport. Presentació final.
*Peces acabades (propietat dels alumnes).
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ANNEX NÚM. 13
Informe anual de la biblioteca de l’ESCRBCC
Responsable: Cap d‟estudis, Lídia Balust Claverol.
Durant el curs 2011/2012 la Biblioteca de l‟ESCRBCC ha fet 918 préstecs de documents.
Durant aquest curs, s‟ha obert la biblioteca totes les tardes, de dilluns a dijous, des del mes
d‟octubre de 2012 fins la segona setmana del mes de juny de 2013, amb l‟assistència de dues
alumnes. La valoració de les alumnes d‟aquest servei ampliat ha estat molt positiva.
Durant les tardes també s‟ha continuat introduint dades per elaborar el registre de llibres
informatitzat mitjançant el programa LiberMarc (iniciat el curs anterior).

Mesos
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny

Préstec alumnes
Visites tardes
matins
67
78
80
49
51
11
55
24
53
36
65
26
74
50
138
40
37
10
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Préstec professors
matins
18
8
8
8
8
6
13
11
0

Préstec
alumnes
tardes
15
11
3
5
7
14
3
15
0

Préstec
alumnes
93
60
14
29
43
40
53
55
10
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Quant al fons documental, entre el setembre de 2012 i el juny de 2013 s‟ha ampliat amb 224
llibres, 208 revistes i 6 DVD; per la qual cosa el fons actual de la biblioteca des de la seva
fundació és de 5.422 llibres, 2.999 revistes, 524 treballs d‟alumnes, 197 vídeos i 180 DVDs.
Finalment i pel que fa als exemplars desapareguts, durant el curs 2012/2013 la valoració és molt
negativa, ja que és de 49 llibres, 8 revistes i 4 DVD; la qual cosa implica que des de l‟any 1992
han desaparegut de la biblioteca de l‟ESCRBCC un total de 216 llibres, 55 revistes, 11 vídeos i
11 DVDs.
Llibres perduts Curs 2012-2013
Departament de Cultura

VI Congreso de Conservación de Bienes Culturales

J. Fernando Roig

Iconografia de los Santos

AA.VV.

Scientific Examination of early paintings

Julia Chinchilla i altres

Les pintures murals ..............(2)

AA.VV.

Material didáctico para gabinetes escolares

Marco Ferreti

Scientific Investigations of works of art

AA.VV.

Santa Ma. de Portugalete

Susan Buys. Victoria Oakley

Conservation and restoration of ceramics

AA.VV.

Manual de Diagnosis y tratamiento de materiales petreos y cerámicos

Pilar Ostos, M.L. Pardo, E.E. Rodríguez

Vocabulario de Codicología

AA.VV.

Fotónica y Arte 198 ISBN: 84-699-2483-4

Acín, J.L. Morté, C Tesera

Retablo Mayor de Sallent de Gállego 84-8321-076-2

Delamare, F Guineau, B

Los colores. Historia de los pigmentos y colorantes 84-666-0061-2

Delamare, F Guineau, B

Los colores. Historia de los pigmentos y colorantes 84-666-0061-2
Directives concernant l'humiditéet la temperature dans les archives du Canada 0662-85174-

Michalski Stefan
Garcia Orellana, J Molera, J

Vendrell, M

Caracterització de ceràmiques prehistòriques de l'illa de Menorca 84-86752-95-7

VERRET Denis y Steyaert, Delphine (Cord)

La couleur et la pierre polychromie des portails gothiques 2-7084-0628-0

Arias Angles, Juan Enrique

J. Perez Villaamil 84-858898-00-X

Navarro Beato, José Jiménez Peris, Francisco J. Estudio de barnices para madera. Barnices de urea de fabricación nacional
Barnices para madera. Barnices de nitrocelulosa de fabricación nacional 84-500Navarro Beato, José - Loreto Pardo Canalis
6874-6
García Esteban Luis i altres
Bonet Armengol, Jordi

La madera y su anatomía 84-87-381-23-5
Consolidació del suport de la imatge de bronze de la cúpula de la basílica de la
M.de Mercè

Borràs, M. Lluïsa

Once upon a time. José Luis Pascual 1961-1985

Settis Salvatore

Isbert Vaquer, Francesc y Pascual Peris, Josep

Italia. s.p.a. L'assalto al patrimonio culturale 88-06-16445-7
El estuco en la restauración de pintura sobre lienzo. Contenidos, materiales y
procesos
El retaule de San Antoni Abat. Estudi i restauració. 84-86815-92-4 Treballs Museu
Menorca 19

diversos

Lacuna, Riflessioni sulla experience dell' opificio delle Pietra Dura 88-7970-157-6

Llamas Pacheco,Rosario

La conservació i restauració de les pintures de cavallet 84-9705-790-2

Fuster lopez, Laura i altres

Virgen de los Alvares Nuévalos (tríptic)
Restauración de la Virgen del Patrocinio (Tríptic)
La restauración del retablo de la Virgen del Rosario de Astieda
Villarquide Ana

La pintura sobre tela I. Historiografía, técnicas y materiales 84-89569-30-4

Bouvet-Lanselle, Violaine

Le gladiateur Borghese et sa restauration 2-901-785-07-7

Congost Rosa i altres

La magia catalana, evolució, arquitectura i restauració 84-95946-52-1

Storey Joyce

Tinttas y tejidos 84-7843-019-9

Gudiol i Cunill Josep
Cean Bermudez Juan Agustín

Les Creus monumentals de catalunya
Diccionario histórico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en España
84-460-1617-6

Ribes Ripollés, Germán

Cerámica tradicional segorbina

Pasies Oviedo, Trinidad

El mosaico romano de la villa de Benicató (Nules)
El dibujo arqueológico. La cerámica. Normas para la representación de las formas y
decoraciones de las vasijas

Bagot Francoise
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Bersch Jose

Recetario industrial y doméstico 17.000 recetas y métodos aplicables a todas las
industrias, artes y oficios

Torraca Giorgio

Solubilità e solventi: Note per restaurationi

Parramón, José M.

Materiales acuarela 84-342-0310-3

Lister Mark

Emmarcado de cuadros 0-85223-567-7

Botticelli Guido & Botticelli Silvia

Lezioni di restauro "Le pitture murali" 978-88-7038-461-1

Francisco José Presedo veto

Oriente, Egipto: Tercer periodo intermedio y epoca saita

Francisco José Presedo , José Miguel Serrano

Oriente, la religión egípcia

J. Corredor A. Mercadé

Joan Rebull. Catálogo razonado de esculturas 978-84-614-4801-2
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ANNEX NÚM. 14

CURS 2012-2013
1r SEMESTRE
Cursos comuns
Curs
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
.
2n
2n
2n
2n
2n
2n
2n

temes
teòriques
tallers
biblioteca
i instal·lacions
serveis
pràctiques
administració
teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

Percentatge
1 2 3 4 5
7 9 18 23 44
3 5 10 21 61

5 14 25 29 28
2 8 23 33 33
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Especialitats
Percentatge
1 2 3 4 5
2 9 28 36 25

Curs
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA

temes
teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG

teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

4

9 27 32 29

3r E
3r E
3r E
3r E
3r E
3r E
3r E

teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

1

6 18 34 42

3r P
3r P
3r P
3r P
3r P
3r P
3r P

teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

9 13 27 28 23
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CURS 2012-2013
2n SEMESTRE
Cursos comuns
Curs
1r
1r
1r
1r
1r
1r
1r
.
2n
2n
2n
2n
2n
2n
2n

temes
teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració
teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

Especialitats
Percentatge
1
2 3
5
8 18
1
4 11
8 13 30
6 10 17
0
4 13
0

4
29
30
34
37
23

5 20 36 40

3
8 24 34
5
7 19 35
9 22 31 28
8 12 18 38
3
7 14 36
2

5
41
54
15
29
60

31
35
9
24
41

5 17 53 23

Curs
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
3r BA
.
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
3r DG
.
3r E
3r E
3r E
3r E
3r E
3r E
3r E
.
3r P
3r P
3r P
3r P
3r P
3r P
3r P

Percentatge
2
3
3
8
25
0
2
11
4 23
25
7 18
28
6
4
14
5 24
29
10 13
39

4
31
26
38
28
31
29
19

5
33
60
10
19
45
14
19

teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

5
7
12
11
3
7
0

6
7
14
6
1
20
29

25
16
24
17
11
39
18

28
27
38
30
20
11
21

35
44
12
35
64
23
32

teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

0
4
13
10
3
2
13

3
7
6
8
5
14
19

17
7
19
14
11
14
19

36
23
49
38
23
50
47

44
59
13
31
59
19
3

teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

14
1
36
33
1
19
7

17
3
29
25
7
5
18

30
15
24
30
23
48
46

29
32
12
0
26
14
18

9
49
0
11
42
14
11

temes
teòriques
tallers
biblioteca
instal·lacions
serveis
pràctiques
administració

1

El resultat de les enquestes de valoració docent i d‟infraestructures del curs 2012-2013 és en
general, i tret d‟algun indicador concret que ja s‟ha estudiat, molt favorable, per la qual cosa deduïm
que la implantació del nou títol s‟està realitzant de forma positiva.
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ANNEX NÚM. 15
CURS 2010
ENQUESTA CENSAL 2011
Exalumnes
Respostes

36 antic títol Diplomatura
8

Percentatge

22
% PERCENTATGE
SOBRE TOTAL
RESPOSTES

1

2

3

Quina és la teva situació actual?
1 - Busco feina
4 - Treballo
Que creus que t'impedeix trobar feina?
1 - Em falta formació
2 - Falta d'experiència
3 - Ofertes econòm. atractives
4 - Falten ofertes adequades a la formació
5 - Feina prop de casa
Que estàs estudiant actualment?
7 - Altres

3
5

37,5
62,5

1
2
1
3
1

12,5
25
12,5
37,5
12,5

1

12,5

% PERCENTATGE
SOBRE PUNT 1.4

4

5

6

6a

7

La feina actual està relacionada amb els
estudis que vas realitzar?
1- SI
2 - NO
Com vas trobar feina
2 - Empreses on vaig fer pràctiques
4 - Servei de Col·locació
5 - Empresa familiar
6 - Empresa pròpia
8 - Enviant currículum
Quin tipus de contracte tens?
1 - Contracte temporal
2 - Contracte indefinit
3 - Treballo pel meu compte
El contracte que tens és
1 - A temps complert
2 - A temps parcial
Quin salari net mensual guanyes?
2 - De 600 a 900 euros
3 - De 900 a 1200 euros
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4
1

80
20

1
1
1
1
1

20
20
20
20
20

3
1
1

60
20
20

1
4

20
80

3
2

60
40
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ANNEX NÚM. 16
Activitats complementàries no curriculars
Fan referència a les que s‟han desenvolupat fora de l‟horari lectiu, tant a l‟exterior com en el
mateix centre:
Millora docent
A partir del setembre de 2012 i en col·laboració amb la inspecció del centre, l‟ESCRBCC ha
participat en un projecte innovador a Catalunya basat en l‟avaluació del professorat entre iguals.
El projecte s‟anomena APEI-Arts i és una proposta formativa basada en l‟observació a l‟aula per
part de professors de diferents centres d‟ensenyaments artístics. L‟ESCRBCC hi ha aportat tres
professors observadors i dos professors observats. Amb data 30 de maig de 2013, es
presentaren els resultats d‟aquesta experiència pionera, amb una valoració positiva per part dels
participants (tant observadors com observats), amb propostes de millora per a futures edicions.
D‟altra banda, l‟ESCRBCC ha participat en el Pla Nacional de Conservació Preventiva del
Ministeri de Cultura d‟Espanya, la primera trobada del qual va tenir lloc el 31 de maig de 2012.
Durant aquesta trobada s‟han compartit les experiències portades a terme per les diferents
institucions educatives superiors de conservació i restauració espanyoles.
D‟altra banda, professors de l‟ESCRBCC han participat en cursos, congressos i a altres activitats
relacionades amb la seva tasca docent o de formació continuada.
Així doncs, el professor Marcel Pujol Hamelink assisteix al XIII Interantional Symposium on Boat
and Ship Archeology, on imparteix una conferència amb el títol “Barceloneta I, a 15th century
Atlantic clinker shipwreck in Barcelona”, a Amsterdam l‟11 i 12 d‟octubre de 2012.
La professora Lídia Balust Claverol assisteix al congrés “Tratamientos de refuerzo del soporte en
pintura sobre tela” al Museu Thyssen Bornemisza de Madrid, el 15 d‟octubre de 2012.
El Doctor José Luis Prada Pérez, com a director de la tesi doctoral de Núria Guash Ferré,
assisteix a la reunió de treball amb la Dra. Pilar de Luxán del CISDEM-Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Madrid el
5 de noevembre de 2012.
Les professores Montserrat Artigau Miralles i Lídia Balust Claverol assisteixen a la Universitat de
Belles Arts de Brera, a Milà, per realitzar un intercanvi docent dins el programa Erasmus, del 26
al 30 de noevembre de 2012.
El Doctor José Luis Prada Pérez, com a codirector de tesi, assisteix a la lectura de la tesi del
doctorant Manel Iglesias sobre tècniques de neteja sobre patrimoni arquitectònic a la Facultat de
Belles Arts de la Universitat de Barcelona, el 3 de desembre de 2012.
El professor Marcel Pujol Hamelink assisteix al Congreso de Arqueología Nàutica y Subacuática,
on imparteix quatre conferències, a Cartagena el 14 i 15 de març de 2013.
La professora M.Àngels Balliu Badia assisteix al curs “Secretos del papel japonés/washi”
organitzat pel MNAC i el Monestir de Sant Pere de les Puel·les, a Barcelona el 18 i 19 de març de
2013.
La professora Sílvia Franch Pagés assisteix al Curs Bàsic de Seguretat Laboral, organitzat pel
Departament d‟Empresa i Ocupació de la generalitat de Catalunya, a Tarragona del 14 al 16 de
maig de 2013.
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Aquests encàrrecs de serveis s‟han proposat en reunions extraordinàries de les àrees afectades i
des de d‟aquestes s„organitza el sistema perquÈ els alumnes estiguin atesos els dies que queden
afectats per la no assistència del professor. El Consell Escolar és l‟òrgan encarregat d‟aprovar els
encàrrecs, que també es comuniquen al claustre.
Cursos i activitats complementàries.
A partir de propostes i/o projectes elaborats per les àrees, claustre de professors, especialitats
etc., es poden contemplar, en horaris no lectius, cursos i/o activitats complementàries
(conferències, col·laboracions, experiències, exposicions, cursos monogràfics, campanyes de
restauració, etc.), dirigides a completar la formació dels alumnes, així com altres cursos
específics dirigits a postgraduats i professionals del sector. Un cop aprovades pel Consell
Escolar, aquestes activitats complementàries organitzades amb la col·laboració de l‟ACARC
(Associació Cultural en l'Àmbit de la Restauració i Conservació) durant el curs 2012-2013 han
estat les següents:


Curs d'identificació i conservació de fotografia
Del 27 al 21 de juny de 2013
20 h lectives
Professor: Josep Pérez Pena, llicenciat en imatge i conservador de fotografia



Curs de morters de restauració
Del 27 al 21 de juny de 2013
15 h lectives
Professor: Agustín Gamarra, restaurador



Curs d'iniciació en imatges 3D
Del 7 al 21 de juny de 2013
20 h lectives
Professora: Anna Morató, diplomada en Conservació i Restauració d'Arqueologia per
l'ESCRBCC

Cursos i col·laboracions
Signatura de convenis de col·laboració amb l‟Institut Valencià de Conservació i Restauració de
Béns Culturals (16.11.2012) i Museu d‟Història de Cambrils (09.05.2013).
Col·laboració de l‟ESCRBCC en l‟organització del curs El moble històric II: Intervencions en
superfície (diagnòstic, neteja i acabats) organitzat pel CRBMC (maig-juny 2013).
Participació de l‟ESCRBCC amb una ponència en la XIII Reunió Tècnica de Conservació i
Restauració organitzada pel Grup Tècnic (Barcelona, 22-23 novembre de 2013), amb el títol “La
interdisciplinarietat com a eix fonamental en la formació dels estudiants de l‟Escola Superior de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya” i presentada pels professors M.
Àngels Balliu Badia, Lídia Balust Claverol, Joaquim Camps Giralt i Miquel Mirambell Abancó.
Assistència d‟un representant de l‟equip directiu de l‟ESCRBCC a l‟assemblea general d‟ACESEA
(Valladolid 8 i 9 de febrer de 2013).
Queixa de l‟alumnat dels ensenyaments artístics de tot l‟estat espanyol a la Defensora del Poble
per a la no de-gradació del títols superiors d‟ensenyaments artístics. El dia 14 de març es van
presentar 5.038 signatures.
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Audiència amb la Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, per part dels
directors i directores dels centres d‟ensenyaments artístics de Catalunya per reivindicar la
denominació de grau als nostres estudis (22 de març de 2013).
Reunió amb la Comissió d‟Ensenyament del Parlament de Catalunya, per part dels directors i
directores dels centres d‟ensenyaments artístics de Catalunya, per reivindicar la denominació de
grau als nostres estudis (8 de maig de 2013).
Organització d‟un curs de formació de professorat entre l‟Escola d‟Art i Superior de Disseny Llotja
i l‟ESCRBCC: Materials i tècniques de l’obra gràfica: comportament, incompatibilitats,
conservació i noves propostes impartit per professorat de l‟ESCRBCC (1-12 juliol de 2013).
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ANNEX NÚM. 17
Resum de les activitats realitzades per l’ACARC durant l’any 2012-2013
Responsable: Junta de l‟ACARC. Adela Martínez Sánchez, Presidenta de l‟ACARC.
L‟ACARC (Associació Cultural en l‟Àmbit de la Conservació i la Restauració) ha realitzat un seguit
d‟activitats durant el curs escolar 2012-2013 en la línia que regeixen els seus estatuts:
S‟ha fet la reunió anual de socis (29 d‟abril de 2013) en la qual es va llegir l‟acta de la reunió
anterior, es van fer propostes de tallers, es van recordar els estatuts i es va fer un torn de
suggeriments.
S‟han ofertat 5 cursos especialitzats al voltant de la conservació i restauració de béns culturals
que han estat impartits a l‟ESCRBCC (C. Aiguablava, 109-113 de Barcelona). Segons l‟acord que
es manté amb l‟associació CRAC, es van poder oferir uns preus més reduïts als seus socis:


Curs teòric-pràctic d‟iniciació a l‟aplicació de la calç aèria en past
Professors: JOYSTUC, professionals d‟obres en el camp de la restauració, rehabilitació i
bioconstrucció.
Dates: 26, 27, 28, 29 de nov. i 3 de des. de 2012 (20 hores).
Preu: socis ACARC / CRAC: 150 € i no socis 200 €



Curs de restauració de vitralls:
Professor: Jordi Bonet. químic i restaurador de vitralls.
Dates: 16, 27, 28, 29 de novembre de 2012 (20 hores).
Preu: socis ACARC / CRAC: 150 € i no socis 200 €



Curs d‟identificació i conservació de fotografia:
Professor: Josep Pérez Pena, llicenciat en imatge i conservador de fotografies.
Dates: Del 17 al 21 de juny de 2013 (20 hores).
Preu: socis ACARC / CRAC: 170 € i no socis 220 €
0.5 crèdits ECTS de l‟ESCRBCC



Curs de morters de restauració.
Professor: Agustín Gamarra, restaurador.
Dates: Del 17 al 21 de juny de 2013 (15 hores).
Preu: socis ACARC / CRAC: 150 € i no socis 200 €
0.5 crèdits ECTS de l‟ESCRBCC



Curs d‟iniciació a la creació d‟imatges en 3D amb l‟aplicació de programari lliure
SketchUp.
Professora: Anna Morató, diplomada en conservació i restauració pel l‟ESCRBCC (esp.
arqueologia).
Dates: Del 17 al 21 de juny de 2013 (20 hores).
Preu: socis ACARC / CRAC: 80 € i no socis 100 €
0.5 crèdits ECTS de l‟ESCRBCC

S‟ha ofert un espai d‟intercanvi de llibres (bookcrossing) que va ser inaugurat la Diada de Sant
Jordi (23 d‟abril de 2013). A conseqüència del bon funcionament, l‟activitat continua a hores
d‟ara.
S‟ha organitzat la llista per a l‟alumnat de primer del lot de materials i eines bàsiques necessàries
i que suposen una elevada inversió que han de fer al començament del cicle escolar, atès l‟alt
cost que tenen aquests tipus de productes especialitzats.
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