
                                                                                                      

 

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  Pràctiques 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 

Treball final de màster (TFM) 

 

1. Dades generals de l’assignatura 

Nom de l’assignatura Treball final de màster 

Tipus d’assignatura  Obligatòria 

Caràcter Integrador 

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 5 hores 

Estimació hores treballs dirigits (no presencials) 20 hores 

Estimació hores aprenentatge autònom 275 hores 

Coordinador de màster Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Coordinador de la matèria Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Tutors TFM 

Dra. Lídia Català Bover, Dr. Miquel Mirambell Abancó, Dr. José Luis 

Prada Pérez, Dr. Marcel Pujol Hamelink, Dr. Àlex Prunés Bosch, Dr. 

Jordi Vila Colldeforns. 

Idioma d’impartició Català i castellà 

Descripció 

 

 

 

L’assignatura consta de tres parts: Plantejament del TFM, redacció 

del TFM i defensa pública del TFM. 
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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. 

- CG3. El titulat ha de tenir la capacitat de seleccionar la teoria científica i la metodologia més adients 

en cada cas a partir d’una reflexió ètica i a partir de la normativa internacional. 

- CG6. El titulat ha de ser capaç de transmetre els resultats derivats de la investigació i/o intervenció 

realitzada. 

- 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. 

3. 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. 

- 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. 

- CE5. El titulat ha de tenir la capacitat de poder identificar i descriure les diferents etapes de la 

historia de la fotografia i de les tècniques fotogràfiques. 

- CE8. El titulat ha de tenir la capacitat d’aplicar les tècniques mes adients per la preservació de la 

fotografia digital i els coneixements per a la digitalització 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. 

4. Resultats aprenentatge 

1. Integrar els coneixements propis del conservador-restaurador com a experiència directa en el 

desenvolupament d’un projecte tècnic original. 

2. Ésser capaç d’investigar sobre el patrimoni fotogràfic des de la perspectiva de la de les diferents 

disciplines relacionades amb la conservació i restauració.  

3. Relacionar els resultats dels processos d’investigació amb altres àmbits (històrics, científics i 

tecnològics, plàstics). 

4. Utilitzar estratègies per presentar i portar a terme de manera coherent i convincent les conclusions 

que s’escaiguin d’una línia d’investigació pròpia. 

5. Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius. 

6. Aplicar els principis teòrics i metodològics de la recerca científica i documental. 

7. Aplicar correctament els criteris de citació de les fonts documentals. 

8. Utilitzar els mecanismes de cerca en línia. 

9. Utilitzar correctament la terminologia. 

10. Utilitzar els principals recursos i fonts d’informació bibliogràfics i en línia. 

11. Utilitzar els principals centres de recerca i de documentació. 

12. Demostrar capacitat per redactar publicacions científiques. 

13. Demostrar capacitat per presentar i defensar treballs en públic. 

5. Continguts 

1. Aplicació i desenvolupament dels coneixements adquirits al curs de màster de forma integrada a 

les tècniques de documentació i a la metodologia de la investigació. 

2. Desenvolupament d’un projecte innovador, atès la finalitat teoricopràctica dels estudis de màster. 

3. Autonomia, iniciativa i desenvolupament dels coneixements, habilitats i estratègies tot pensant en 

una transició al món laboral. 

4. Elecció d’un TFM clar i justificat en el rigor i la honestedat científica. 

5. Concreció de l’objecte de la recerca. 

6. Ús de la metodologia d’investigació adequada. 

7. Anàlisi dels resultats. 

8. Recerca tutelada. Correcció metodològica i terminològica de les activitats realitzades. 
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9. Aspectes formals del TFM. 

10. Exposició i defensa del TFM. 

6. Activitats formatives de l’assignatura 

Activitat formativa Hores Presencialitat 

Activitat teòrica-pràctica 4 100% 

Presentació/exposició. 1 100% 

Treball tutelat. 20 100% 

Treball autònom de l’estudiant. 275 0% 

7. Programació i normativa de l’assignatura 

L’assignatura consta de tres parts: 

 

Primera part: Plantejament del TFM 

- Plantejament del projecte al coordinador del TFM (un full) i adjudicació del tutor. 

- Proposta de treball al tutor i vistiplau del tutor (500 paraules com a màxim). 

- Redacció del context i objectius: estat de la qüestió, objectius, orígens, antecedents, etc. 

- Justificació del tema i viabilitat. 

 

Segona part: Redacció del TFM  

- Redacció i desenvolupament del cos del TFM. 

- Conclusions. 

- Recursos consultats. 

 

Tercera part: Defensa pública del TFM  

- Davant d’un tribunal format per 3 persones (tutor del TFM, un doctor de l’ESCRBCC i un tercer 

professor de l’ESCRBCC o extern). 

- La defensa pública es prepara amb el tutor del TFM. 

 

 

 

Estructura del TFM 

Extensió i característiques del text 

- El TFM tindrà una extensió màxima de 40 pàgines (amb bibliografia). Pot incloure annexos 

addicionals. 

- El tipus de lletra (Verdana, Times, Arial, Calibri, etc.) serà d'entre 10 i 12 punts.  

- L’interlineat serà d’1.5 espais. 

- Les pàgines han d'estar numerades. 

 

Informació de portada 

- Títol del TFM. 

- Nom de l'alumne. 

- Nom del tutor del TFM. 

- Nom del màster i del centre. 

- Curs acadèmic. 

 

Aspectes a incloure en el TFM 

- Índex. 

- Motivació i justificació. 

- Tema d'estudi. 

- Estat de la qüestió i/o context. 

- Objectius generals i específics. 

- Marc teòric, descripció del projecte metodologia i/o anàlisi de dades. 

- Conclusions. 

- Bibliografia. 

 

Ús de bibliografia i estil de citació 

- És necessari l'ús de bibliografia especialitzada. El TFM ha d'incloure un apartat bibliogràfic final 

amb les obres i fonts utilitzades en el treball, incloent les pàgines web. Tot citat segons la 

normativa de citació bibliogràfica de l’ESCRBCC publicada al Moodle: 

- <https://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/48901/mod_resource/content/5/Manual

https://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/48901/mod_resource/content/5/Manual%20de%20citaci%C3%B3%20bibliogr%C3%A0fica%20ESCRBCC_2017.pdf
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%20de%20citaci%C3%B3%20bibliogr%C3%A0fica%20ESCRBCC_2017.pdf> [Consulta: febrer 

2019] 

 

Avaluació: 

- La memòria del TFM valdrà un 70 % de la qualificació final. 

- Les sessions de tutoria valdran un 10 % de la qualificació final. 

- La defensa pública valdrà un 20 % de la qualificació final. 

8. Sistemes d’avaluació 

L’avaluació de l’assignatura serà contínua i formativa, la realitza el tutor i el tribunal avaluador 

assignat, i respon als següents criteris i instruments d’avaluació: 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Capacitat d’assimilar i transmetre els coneixements teòrics de forma escrita i/o oral. 

- Ús correcte de la terminologia específica. 

- Participació de l’alumne en les activitats proposades. 

- Interès en la recerca d’informació relacionada amb les activitats proposades. 

 

Tanmateix, cal diferenciar els criteris d’avaluació dels tres blocs: Sessions de tutoria / TFM / Defensa 

pública del TFM. 

 

Sessions de tutoria:  

1. Presentació dins el termini indicat del tema del TFM. 

2. Interès i participació a les tutories. 

3. Valoració del pla de treball: viabilitat en quant a nombre d’objectius i temps previst per assolir-los. 

 

TFM:  

 1. Relació amb l’àmbit temàtic: El tema ha d’estar relacionat amb la conservació i restauració de 

patrimoni fotogràfic. 

 

 2.  Continguts i aportacions específiques: 

- Es planteja de manera clara el tema o la qüestió bàsica de recerca. 

- Es focalitza i no es desvia del tema plantejat en el TFM. 

- Contextualitza el tema des d’un punt de vista històric, social o cultural. 

- Utilitza els conceptes i teories adequades de forma pertinent. 

- S’aporta un resultat o una proposta específica. 

 

 3. Aspectes metodològics i dades: 

- Utilitza fonts o materials pertinents. 

- La metodologia escollida per al treball és adequada als objectius del TFM. 

 

4. Estructura formal i presentació: 

- L’estructura del treball és correcta, clara i entenedora. 

- Es tracten tots els aspectes del tema, sense repeticions ni contradiccions. 

- Les idees segueixen un ordre lògic i coherent. 

- Domina el vocabulari especialitzat. 

- La redacció és ortogràficament  i gramaticalment correcta. 

- La presentació gràfica és correcta. 

- No hi ha errors tipogràfics. 

- No es respecta l’extensió establerta. 

 

5. Bibliografia i citació: 

- Es referencien correctament autors i treballs aliens segons la normativa. 

- No hi ha plagis. 

 

Defensa pública del TFM: 

- L'explicació segueix un ordre: presentació, introducció, cos i conclusió. 

- S’ajusta al temps establert. 

- Les imatges/diapositives no contenen errors i presenten una unitat d’estil que facilita la 

comprensió del discurs. 

Utilitza un lèxic tècnic adequat. 

https://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/48901/mod_resource/content/5/Manual%20de%20citaci%C3%B3%20bibliogr%C3%A0fica%20ESCRBCC_2017.pdf
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- S’expressa correctament, sense abusar de connectors, sense tics lingüístics, oracions massa 

llargues, etc. 

- Respon correctament a les preguntes del tribunal. 

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

1. Realització de totes les activitats proposades. 

2. Valoració dels coneixements assolits a partir de treballs teòrics i/o proves de coneixement. 

3. Valoració de la participació de l’alumne amb les activitats realitzades a classe. 

 

CÀLCUL DE LA NOTA: 

 La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats d’ensenyament-aprenentatge a partir dels 

càlculs següents: 

- El 10% de la nota correspon a l’assistència i seguiment de les sessions de tutoria. 

- El 20% de la nota correspon a l’exposició i defensa del TFM. 

- El 70% de la nota correspon al TFM. 

9. Fonts d’informació bàsica 

- ÁLVAREZ-GAYOU, J.L. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: 

Paidós, 2005. 

- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, F.; GÓMEZ MUNTANÉ, M. del C.; PÉREZ LÓPEZ, H. Bases para un debate 

sobre investigación artística. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. 

- BLAXTER, L.; HUGHES, C.; TIGHT, M. Cómo se hace una investigación. Colección Herramientas 

Universitarias. Barcelona: Gedisa, 2000. 

- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la 

investigación. México: McGraw-Hill, 2003. 

- PINTO, M. Aprendiendo a resumir. Prontuario y resolución de casos. Gijón: Ediciones Trea, 2005. 

- QUIVY, R. I VAN CAMPENHOUDT, L. Manual de investigación en ciencias sociales. México: Noriega, 

2000. 

- RUIZ OLABUENAGA, J.I.; ARISTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo Elaborar un Proyecto de Investigación 

Social. Cuadernos Monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto, 2002. 

- RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. Teoría y práctica de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de 

Deusto, 2012. 

 

Cal consultar la normativa de citació bibliogràfica de l’ESCRBCC publicada al Moodle: 

<https://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/48901/mod_resource/content/5/Manual%20de

%20citaci%C3%B3%20bibliogr%C3%A0fica%20ESCRBCC_2017.pdf>[Consulta: febrer 2019] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/48901/mod_resource/content/5/Manual%20de%20citaci%C3%B3%20bibliogr%C3%A0fica%20ESCRBCC_2017.pdf
https://agora.xtec.cat/escrbcc/moodle/pluginfile.php/48901/mod_resource/content/5/Manual%20de%20citaci%C3%B3%20bibliogr%C3%A0fica%20ESCRBCC_2017.pdf

