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Informe sobre la previsió de dates i del professorat del Màster en ensenyaments artístics de 

Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic que s’ha d’impartir a l’ESCRBCC 
 
 
 
Dates previstes 
 
• Les classes presencials es farien de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, la qual cosa significa 
20 hores setmanals. 
• El màster està organitzat en dos semestres de 20 setmanes. Cada semestre són 15 setmanes 
de classe magistral, mentre que la resta corresponen a dies festius, dies d’estudi i avaluació 
final. 
• Es preveu que cada assignatura de 6 crèdits ECTS suposi 60 hores de classe presencial i 10 
hores de treball dirigit. 
• Dates previstes: 
1r semestre: 16 setembre 2019 a 2 febrer 2020 
2n semestre: 3 de febrer 2020 a 21 juny 2020 
 
 
 
Distribució de les assignatures per semestre i proposta de professorat 
 
• 1r semestre 
 
Setmana 1 a 3:  

- Identificació i conservació preventiva del patrimoni fotogràfic (6 ECTS) a càrrec de 
Josep Pérez Pena (professor extern). 
 

Setmana 4 a 6: 
- Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de paper (6 ECTS) a 

càrrec d’Àngela Gallego López (professora externa). 
 
Setmana 7 a 9: 

- Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de vidre i metall (6 
ECTS) a càrrec de Laura Covarsí Zafrilla (professora externa). 

 
Setmana 10 a 12: 

- Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de plàstic (6 ECTS) a 
càrrec de Laura Covarsí Zafrilla i Ángela Gallego López (professores externes). 
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Setmana 13 a 15: 
- Conservació preventiva dels materials fotogràfics (6 ECTS) a càrrec de Rafel Torrella 

Reñé (professor extern). 
 
• 2n semestre 
 
Setmana 1 a 3:  

- Reproducció de les tècniques fotogràfiques i digitalització (6 ECTS) a càrrec de Pep 
Parer Farell (professor extern). 

- Història de la fotografia i de les tècniques fotogràfiques (6 ECTS) a càrrec d’Imma 
Hernández Pascual (professora en plantilla de l’ESCRBCC). 

 
Setmana 1 a 20: 
 

- Pràctiques externes (12 ECTS) a càrrec de Sílvia Franch Pagès (professora en plantilla 
de l’ESCRBCC i coordinadora de pràctiques de l’ESCRBCC). 
 

- Treball Final de Màster (12 ECTS) a càrrec de Lídia Català Bover, Miquel Mirambell 
Abancó (coordinador de l’assignatura), Àlex Prunés Bosch, Marcel Pujol Hamelink i 
Jordi Vila Colldeforns (tots professors en plantilla de l’ESCRBCC i doctors). 

 
 
 
 
Professorat en plantilla de l’ESCRBCC i estimació d’hores de dedicació  
 
• Els professors responsables del màster són Miquel Mirambell Abancó (director de l’ESCRBCC) 
i  M. Àngels Balliu Badia (coordinadora pedagògica de l’ESCRBCC). S’estima una dedicació 
d’una hora setmanal durant les 40 setmanes, la qual cosa significa 40 hores per cada professor. 
 
• Imma Hernández Pascual impartirà una assignatura de 6 crèdits ECTS, que suposa 60 hores 
de classe magistral i 10 hores de treball dirigit. 
 
• Sílvia Franch Pagès (coordinadora de pràctiques de l’ESCRBCC) coordinarà la gestió de les 
pràctiques dels 15 estudiants del màster en centres externs. S’estima una dedicació de 3 hores 
setmanals durant les 20 setmanes del segon semestre, la qual cosa suposa 60 hores. 
 
• Cada un dels cinc professors del Treball Final de Màster (Lídia Català Bover, Miquel 
Mirambell Abancó, Àlex Prunés Bosch, Marcel Pujol Hamelink i Jordi Vila Colldeforns) dirigirà 3 
estudiants. Es fa una estimació de 2 hores setmanals per a cada professor durant el segon 
semestre, la qual cosa significa 40 hores per professor. 
 
• Es preveu que totes aquestes hores no suposin cap cost econòmic addicional. 
 
 
 
 
Professorat especialista extern: proposta i cost econòmic 
 
Atesa l’especialització de la resta d’assignatures del màster, cal la contractació de professorat 
extern. Es proposen 5 professors especialistes externs per impartir 6 assignatures: 
 



Laura Covarsí Zafrilla 
• Conservadora de Patrimoni Fotogràfic al Rijksmuseum d’Amsterdam (2018). 
• Títol Acadèmic: Llicenciada en Història de l’Art, Tècnic Superior en Fotografia Artística, 
Màster en Fotografia (Instituto Politécnico Tomar, Portugal). 
• Experiència en docència: Professora de Fotografia a la Escuela Imaging de Badajoz (2004) i a 
la Escuela de Artes de Huesca (2005-2006). 
• Experiència en recerca o àmbit professional: Conservadora i gestora de col·leccions 
fotogràfiques al Museu Marítim de Barcelona (2015-2017). Creació i desenvolupament de 
diversos projectes editorials i de comissariat de fotografia i il·lustració (2008-2014). 
 
Ángela Gallego López 
• Conservadora de Patrimoni Fotogràfic. 
• Títol Acadèmic: Llicenciada en Belles Arts, Postgrau en Conservació i Restauració de 
Fotografia (Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Museografia, Mèxic 
(ENCRYM). 
• Experiència en docència: Institut Valencià de Conservació i Restauració-IVCR (2014), Centre 
de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (2014), Facultat de Belles Arts-UB (2007-2008). 
• Experiència en recerca o àmbit professional: Treballs, estudis, beques, premis i publicacions 
diverses sobre restauració de patrimoni fotogràfic a la Facultat de Belles Arts-UB (2007), 
Atelier de Restauration et Conservation de Photographies de la Ville de Paris-ARCP (2012) i 
Fundació Gala-Salvador Dalí (2006-2010). 
 
Pep Parer Farell 
• Fotògraf. 
•Experiència en docència: Professor de tècniques fotogràfiques a l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya (IEFC) (2000-2016) i professor de seminaris i tallers a la Universidad 
de Sevilla (2011-2016) i al Centro de Documentación de la Imagen de Santander (2015). 
• Experiència en recerca o àmbit professional: Conservador de l’IEFC durant 6 anys, autor de 
diverses publicacions i exposicions fotogràfiques, en l’àmbit dels arxius i dels museus. 
 
Josep Pérez Pena 
• Professor de secundària i batxillerat. 
• Títol Acadèmic: Llicenciat en Belles Arts. 
• Experiència en docència: Professor de secundària i batxillerat (1997-2018), cursos i tallers 
especialitzats en conservació fotogràfica. 
• Experiència en recerca o àmbit professional: Conservació fotogràfica al taller d’Angel Fuentes 
(Saragossa 1994-1996), tècnic del Seminari de Conservació Fotogràfica (Osca 1995-1998). 
 
Rafel Torrella Reñé 
• Tècnic superior en art i història a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona-AHCB, Ajuntament 
de Barcelona (1990-2018). 
• Títol Acadèmic: Llicenciat en Història de l’Art, diplomat de Fotografia per l’IEFC i per la 
George Eastman House de Rochester-NY. 
• Experiència en docència: Cursos sobre conservació de fotografia a l’ESCRBCC, al Màster 
d’Arxivística de la UAB, al taller de la Diputació de Barcelona, Arxiu del Regne de Mallorca i 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
• Experiència en recerca o àmbit professional: Director de l’Arxiu Fotogràfic de Museus (1990-
1994) i de l’Arxiu Fotogràfic de l’AHCB (1994-1996). Ha publicat nombrosos articles i obres 
sobre conservació de fotografia, i sobretot sobre la història de la fotografia, a més del 
comissariat i direcció d’exposicions. 
 
 



Totes les assignatures que impartiria el professorat especialista extern són de 6 crèdits ECTS 
(60 hores presencials) i es pagarien a 60 euros bruts per hora. Per tant, una assignatura de 6 
crèdits costaria 3.600 euros bruts. Com que hi ha 6 assignatures impartides per professorat 
extern, suposaria un cost total de 21.600 euros bruts. 
 
Tanmateix, Josep Pérez Pena és professor d’institut de batxillerat artístic i en el seu cas es 
proposa estudiar la fórmula d’un possible traspàs de càrrega laboral, és a dir, que les 70 hores 
(60 hores presencials i 10 hores de treball dirigit) necessàries per impartir una de les 
assignatures del màster es puguin manllevar del seu horari habitual com a professor de 
secundària. Si fos possible, significaria un estalvi de 3.600 euros i el cost total de contractació 
del professorat extern seria de 18.000 euros. 
 
 
 

Barcelona, 13 de novembre de 2018. 
 

Miquel Mirambell Abancó 
Director de l’ESCRBCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


