
S’ha comès un acte vandàlic que ha

provocat un incendi a la Casa de l’Aigua.

 Els bombers han hagut

d’apagar el foc i com a conseqüència s'han

mullat peces de gran importància...

Ens ajudeu a estudiar-les per poder

conservar-les? Però, atenció: heu de tenir en

compte els principals criteris de restauració!

Per fer-ho heu d’agafar la fitxa que es troba

darrere el panell on s’explica la importància

del patrimoni.



Ja teniu la fitxa? Doncs comencem!

L'obra que heu de conservar va ser pintada

inspirant-se en artistes com Georg

Flegel, Willem Heda, Pieter Claesz i el gran

Juan Sánchez Cotán. 

Construïu el memori que es troba sobre la

taula d'història de l'art i podreu saber qui és 

l'artista de la vostra peça, el tema, la tècnica i

 el component que fa d’aglutinant.



Us falta saber la mida de la peça, oi? 

El dibuix que teniu a la fitxa és una 

estratigrafia i mostra les diferents capes de 

materials que composen el vostre bé 

cultural.

Observeu les mides de l'estratigrafia per tal 

de descobrir les dimensions de la vostra obra.

 



Ara que ja coneixeu millor la història de la

peça,  entrem a la part científica! Per 

començar, dirigiu-vos a la taula de ciències i 

llegiu l'explicació del pH. Després,

trobeu en un dels laterals de la taula la tira de 

pH que

li correspon a la vostra peça.

Compareu-la amb la llegenda de colors

que teniu a la fitxa.

Quin color i número us dona? Es tracta d'un 

pH àcid, bàsic o neutre?



A la taula de béns arqueològics hi trobareu 

un sobre (busqueu-lo bé, potser està una 

mica amagat!).

Totes les paraules que hi ha dins són 

alteracions que pot patir un bé cultural. De 

totes elles, identifiqueu només quines són 

les que han afectat la vostra obra. 

Per saber-ho l'haureu d'observar molt bé!



Ara que heu identificat les alteracions dels 

elements sustentats, us toca omplir la graella 

d'"Alteracions del suport". Les pistes que 

necessiteu les trobareu a la taula de 

document gràfic. 

Feu servir la lupa per mirar el mostrari.

 Què hi veieu?



Seguim!

Visiteu la taula d'escultura per descobrir com 

heu d'omplir l'apartat de "Reintegració 

matèrica" de la vostra fitxa.

 

Veieu l'escultura? A aquest atleta se li ha fet 

una reintegració matèrica al braç per mitjà

de la tècnica de l’emmotllat.

Observa els motlles per llegir-hi com es pot

fer la reintegració matèrica.



 

Gairebé ja ho heu aconseguit!

 

L'últim lloc que heu de visitar és la taula de 

béns pictòrics. Ja hi sou? Doncs utilitzeu la 

llum UV per enfocar la pintura. Hi llegiu 

alguna cosa? Com per exemple...

Quins materials s’han utilitzat en la neteja 

química? I en la

mecànica? Quina tècnica per a la

reintegració cromàtica escolliries?

 

 



 

Si heu arribat fins aquí significa que heu 

aconseguit omplir la fitxa. Enhorabona! 

 

I moltes gràcies per ajudar-nos a estudiar 

aquesta peça. Com heu vist, aquesta fitxa 

serà molt important per a la seva 

conservació. 

 

Gràcies i fins aviat!


