
                                                                                                      

 

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 

Màster en ensenyaments artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic 

Curs 2019-2020 

 
Distribució del pla d’estudis  del màster 

Tipus 
matèria 

Matèria Assignatura Tipus Semestre 
Crèdits  

assig matèria 

Matèries 
obligatòries 
comunes 

-Identificació i 
conservació preventiva 
del patrimoni fotogràfic 

Identificació de les tècniques 
fotogràfiques i caracterització dels 
materials fotogràfics 

OB 
 

1r semestre 
 

6 
12 
 

Conservació preventiva dels materials 
fotogràfics 

OB 
 

1r semestre 6 

-Intervenció del 
patrimoni fotogràfic 

Conservació i restauració del 
patrimoni fotogràfic sobre suport de 
vidre i metall 

OB 1r semestre 6 

18 
 

Conservació i restauració del 
patrimoni fotogràfic sobre suport de 
paper 

OB 
1r semestre 

 
6 

Conservació i restauració del 
patrimoni fotogràfic sobre suport de 
plàstic 

OB 1r semestre 6 

-Pràctiques obligatòries Pràctiques externes OB 2n semestre 12 12 

Matèria 
obligatòria 
amb assig. 
optatives* 

-Història, digitalització i 
reproducció del 
patrimoni fotogràfic i de 
les tècniques 
fotogràfiques 

Història de la fotografia i de les 
tècniques fotogràfiques 

OP* 2n semestre 6 

6 
Reproducció de les tècniques 
fotogràfiques i digitalització 

OP* 2n semestre 6 

TFM -Treball final de màster TFM TFM 2n semestre 12 12 
*Aquesta matèria és obligatòria però cal triar entre dues assignatures optatives de 6 crèdits. 

 

Guia docent assignatura 

Pràctiques externes 
 

1. Dades generals de l’assignatura 

Nom de l’assignatura Pràctiques externes 

Tipus d’assignatura  Obligatòria 

Caràcter Pràctiques professionals 

Impartició Segon semestre 

Crèdits ECTS de l’assignatura   12 crèdits ECTS 

Hores 300 hores 

Desglossament del nombre 

total d’hores de l’assignatura                         

Estimació hores presencials  

Estimació hores treballs dirigits (no presencials) 300 hores 

Estimació hores aprenentatge autònom  

Coordinador de màster Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Coordinador de la matèria M. Àngels Balliu Badia 

Professor/s que imparteixen 

l’assignatura 

Sílvia Franch Pagès, Coordinadora de pràctiques i tutors de les 

empreses i institucions 

Idioma d’impartició Català i castellà 

Descripció 

 

L’ESCRBCC ofereix als alumnes del màster una formació en la 

disciplina de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic que 

ha de complementar amb un període de formació pràctica en una 

institució col·laboradora de reconegut prestigi i que custodiï fons 

fotogràfics.   

Les pràctiques, de caràcter obligatori, constitueixen un àmbit idoni 

per posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics que 

l’alumne ha assolit en el màster sobre el tractament de conservació 

i restauració dels materials que es conserven en una institució, tot 

integrant-se en un equip de treball. 

L’assignatura de Pràctiques externes es gestiona mitjançant 

l’aplicatiu sBid, que és l’eina de control que ha establert el 

Departament d’Educació per a regular les pràctiques en empreses i 
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que genera convenis específics per a cada pràctica i alumne. 

2. Competències generals 

- CG1. El titulat ha de ser capaç d’aplicar coneixements avançats que demostrin, en un context 

tecnològic altament especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i 

pràctics de la metodologia de treball en el camp de la Conservació i Restauració, i de l’exposició, 

emmagatzematge i dipòsit del material fotogràfic. 

- CG2. El titulat ha de ser capaç d’aplicar i integrar els coneixements adquirits a partir de la seva 

comprensió per tal de tenir la capacitat de resoldre problemes en contextos interdisciplinaris. 

- CG4. El titulat ha de tenir l’habilitat de realitzar els projectes d’intervenció previs i la capacitat de 

gestionar la documentació posterior que es derivi de cada intervenció. 

- CG5. El titulat ha de tenir l’habilitat de gestionar intervencions complexes a partir de la proposta de 

noves metodologies de treball en la gestió i intervenció del patrimoni fotogràfic 

- CG7. El titulat ha de tenir la capacitat de participar en projectes d’investigació a nivell científic i 

tecnològic en el camp del patrimoni fotogràfic, en contextos interdisciplinaris. 

- CG8. El titulat ha d’assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament professional i 

d’especialització en un o més camps d’estudi. 

4. Competències específiques 

- CE1. El titulat ha de tenir la capacitat d’identificar els diferents tipus de tècniques fotogràfiques i els 

materials emprats en la seva fabricació i manufactura. 

- CE2. El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar sistemes de presentació, 

exposició, emmagatzematge i dipòsit de material fotogràfic. 

- CE3. El titulat ha de tenir la capacitat de caracteritzar i diagnosticar l’estat de conservació dels 

diferents tipus de suport fotogràfic, integrant els resultats dels estudis i les anàlisis científiques 

corresponents. 

- CE4. El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar les diferents tècniques i 

procediments de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre diferents suports. 

- CE8. El titulat ha de tenir la capacitat de descriure i aplicar la normativa internacional de control de 

qualitat en els procediments i utilitzar la normativa de seguretat i higiene en els treballs de 

conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 

- CE9. El titulat ha de tenir la capacitat de dissenyar projectes d’intervenció i restauració del 

patrimoni fotogràfic sobre diferents suports, tant en actuacions individuals com interdisciplinàries. 

- CE10. El titulat ha de tenir la capacitat de desenvolupar projectes i actuacions de conservació 

preventiva del patrimoni fotogràfic en col·leccions i museus. 

5. Resultats aprenentatge 

1. Aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits en conservació i restauració de patrimoni 

fotogràfic. 

2. Abordar la pràctica de la conservació i restauració de patrimoni fotogràfic dins de l’àmbit 

professional. 

3. Prendre decisions i solucionar problemes concrets de forma autònoma. 

4. Elaborar memòries o informes finals dels tractaments de conservació i restauració de patrimoni 

fotogràfic. Documentació dels béns. 

5. Valorar i ser capaç de jutjar el propi treball de conservació i restauració de patrimoni fotogràfic. 

6. Aprendre a col·laborar amb equips interdisciplinaris. 

7. Aplicar i desenvolupar la conservació preventiva del patrimoni fotogràfic i de les col·leccions.  

8. Participació en la gestió del patrimoni i de les col·leccions fotogràfiques. 

6. Continguts 

El contingut de cada pràctica s’ajustarà al pla d’activitats formatives segons les necessitats de la 

institució o empresa on es desenvoluparà la pràctica, prèviament consensuat amb el Coordinador de 

pràctiques del màster.  

7. Activitats formatives de l’assignatura 

Activitat formativa Hores Presencialitat 

Realització de les intervencions de conservació i 

restauració en la institució o empresa. 275 100% 
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Memòria de la pràctica. 
25 0% 

8. Programació de l’assignatura 

Pla d’activitats  300 hores 

1. Planificació dels tractaments de conservació i restauració de les col·leccions fotogràfiques. 

2. Execució dels tractaments de conservació i restauració de les col·leccions fotogràfiques. 

3. Control de la conservació preventiva del patrimoni i de les col·leccions fotogràfiques. 

4. Participació en la gestió del patrimoni i de les col·leccions fotogràfiques. 

5. Documentació de les col·leccions fotogràfiques. 

6. Elaboració de la memòria de pràctiques. 

9. Sistemes d’avaluació 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

PRÀCTICA 

- Aplicació i desenvolupament dels coneixements adquirits al màster de forma integrada a la pràctica 

professional. 

- Realització de les tasques en el temps proposat. 

- Aplicació de la metodologia i criteris d’intervenció adients. 

- Domini de les tècniques i/o procediments aplicats. 

- Capacitat de reconeixement de les degradacions i les seves causes.  

- Pulcritud en l’acabat de la pràctica proposada. 

- Actitud positiva envers el treball i bona convivència envers els companys. 

- Col·laboració en el manteniment del taller. 

PROCESSOS DE DOCUMENTACIÓ 

- Interès en la recerca d’informació relacionada amb el treball proposat. Capacitat de recollir dades 

correctament. 

- Capacitat d’assimilar i transmetre adequadament els coneixements teòrics i pràctics de forma 

escrita i gràfica. 

- Ús correcte de la terminologia. 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

Els instruments d’avaluació són els documents gestionats a través de l’aplicatiu informàtic sBID que 

queden reflectits el REF19: Valoració del quadern. 

 

CÀLCUL DE NOTES: 

La nota final serà la mitjana ponderada de les notes de les activitats d‟aprenentatge valorades pel 

Coordinador de Pràctiques, el Tutor, i l’Empresa. 

10. Institucions col·laboradores 

Les institucions on es desenvoluparan les pràctiques externes del màster són: 

- Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)  

       <http://centrederestauracio.gencat.cat/ca/> 

- Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 

        <http://anc.gencat.cat/ca/index.html> 

- Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 

        <http://arxiufotografic.bcn.cat/> 

- Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 

        <http://museunacional.cat/ca> 

- Diputació de Tarragona / Escola d’Art i Disseny de Tortosa (EADT) 

        <http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadto/patrimoni/index.php> 

- Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 

        <http://www.iefc.cat/> 

- Biblioteca de Catalunya (BC) 

        <http://www.bnc.cat/> 

- Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 

        <http://www.macba.cat/> 

- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 

<http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/> 

- Museu Marítim de Barcelona (MMB) 

<http://www.mmb.cat/> 

http://centrederestauracio.gencat.cat/ca/
http://anc.gencat.cat/ca/index.html
http://arxiufotografic.bcn.cat/
http://museunacional.cat/ca
http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadto/patrimoni/index.php
http://www.iefc.cat/
http://www.bnc.cat/
http://www.macba.cat/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/
http://www.mmb.cat/
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- Filmoteca de Catalunya (FC) 

<http://www.filmoteca.cat/web/biblioteca> 

 
Institucions amb les que actualment l’ESCRBCC té conveni de col·laboració per realitzar pràctiques 

externes: 

AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL  

- CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA  

- MUSEU D' ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-GIRONA  

- MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-EMPÚRIES  

- CENTRE D'ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA  

- MUSEU ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA  

- MUSEU D'ART DE GIRONA  

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA  

- CENTRE DE RESTAURACIÓ I INTERPRETACIÓ PALEONTOLOGIA  

BENEDICTINES MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

- TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTO GRÁFICO DEL MONASTERIO DE SANT PERE DE 

LES PUEL·LES  

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL  

CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELONA   

CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES   

- MUSEU DEL CAU FERRAT I MUSEU MARICEL  

DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

- LABORATORI DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  

DIPUTACIO DE TARRAGONA   

- ESCOLA D'ART I DISSENY DE TORTOSA  

FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO       

- MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO  

INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL  

- IPHES  

INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFONT   

- SEU UAB  

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA   

- ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT  

- MUSEU FREDERIC MARÈS 

- SERVEI D'ARQUEOLOGIA  

MARISTAS HERMANOS PROVINCIAL L'HERMITATGE   

- MONESTIR DE LES AVELLANES  

MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS. GOVERN D'ANDORRA   

- ARXIU NACIONAL D'ANDORRA  

 

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA   

UNIVERSITAT DE BARCELONA  

- CENTRE DE RECURSOS PER L’APRENENTAGE I LA INVESTIGACIÓ (CRAI-TALLER DE 

RESTAURACIÓ)   
 

- GRUP RECERCA APLICADA AL PATRIMONI CULTURAL  

UNIVERSITAT DE LLEIDA  

- SCT-LABORATORI D'ARQUEOLOGIA.  
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