
                                                                                                      

 

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 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 

Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de paper 

 

1. Dades generals de l’assignatura 

Nom de l’assignatura 
Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de 

paper 

Tipus d’assignatura  Obligatòria 

Caràcter Formació teòrica i metodològica 

Impartició Primer semestre 

Crèdits ECTS de l’assignatura   6 crèdits ECTS 

Hores 150 hores 

Desglossament del nombre 

total d’hores de l’assignatura                         

Estimació hores presencials 60 hores 

Estimació hores treballs dirigits (no presencials) 40 hores 

Estimació hores aprenentatge autònom 50 hores 

Coordinador de màster Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Coordinador de la matèria M. Àngels Balliu Badia 

Professor/s que imparteixen 

l’assignatura 
Ángela Gallego López 

Idioma d’impartició Castellà i català 

Descripció 

 

En aquesta assignatura, l'alumnat aprofundirà en la identificació de 

fotografies sobre suport de paper i la seva evolució al llarg de la 

història. Estudiarà els criteris d'intervenció i metodologia aplicats en 

la restauració de fotografies, realitzarà diagnòstics, propostes per a 

la seva conservació i/o restauració, i documentarà i justificarà els 

processos d'intervenció escollits i realitzats en els seus exercicis 

pràctics. 
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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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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. 

- 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. 

- 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. Conèixer i respectar les normatives internacionals reconegudes, per tal d’assolir uns criteris 

coherents respecte als principis fonamentals i al codi deontològic de la conservació i restauració del 

patrimoni fotogràfic, per tal d’aplicar-los de forma adient en tots el processos d’intervenció. 

2. Adquirir consciència de la responsabilitat de la intervenció directa sobre el patrimoni fotogràfic. 

3. Conèixer i identificar la naturalesa, composició, procediments i tècniques emprats en el patrimoni 

fotogràfic: suport vidre i metall, suport paper i suport plàstic. 

4. Conèixer el protocol previ de realització d’un examen organolèptic del patrimoni fotogràfic. 

5. Identificar les degradacions que pot patir el patrimoni fotogràfic, i avaluar-ne les seves causes i 

efectes. 

6. Conèixer els tractaments i els diferents processos de conservació i restauració que es poden dur a 

terme en el patrimoni fotogràfic: suport vidre i metall, suport paper i suport plàstic. 

7. Experimentar amb diversos materials i processos tradicionals i moderns, per tal d’aplicar-los de 

forma adient en els tractaments de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 

8. Realitzar tractaments de restauració en el patrimoni fotogràfic per tal d’adquirir les habilitats i 

destreses bàsiques i assolir els criteris d’intervenció adients. 

9. Elaborar propostes de tractament i informes de conservació i restauració, per tal de deixar 

constància de l’estudi i les intervencions realitzades a les obres. 

10. Adquirir capacitat crítica per avaluar els tractaments de conservació i restauració del patrimoni 

fotogràfic, procurant la màxima eficàcia amb la mínima intervenció. 

11. Extrapolar el bagatge assolit mitjançant l’aprenentatge interdisciplinari i aplicar-lo en les 

pràctiques de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 

6. Continguts 

1. Estudi i identificació dels processos fotogràfics. Aplicació dels protocols d’identificació: suport, 

emulsions, imatge final i elements aportats. 
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2. Causes i efectes de deteriorament de la fotografia. 

3. Diagnòstic de l’estat de conservació: estabilitat química, física i biològica de tots els elements que 

conformen el registre. 

4. Criteris d’intervenció i metodologia aplicats a la conservació i restauració del patrimoni fotogràfic: 

suports i emulsions.  

5. Tècniques i procediments d'intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni fotogràfic: 

suports i emulsions.  

6. Documentació dels processos d’intervenció de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 

7. Activitats formatives de l’assignatura 

Activitat formativa Hores Presencialitat 

Teoria. 10 100% 

Pràctica de taller, laboratori, experimental. 50 100% 

Esdeveniments científics i/o divulgatius. 10 100% 

Sortides. 5 100% 

Presentació/exposició. 5 100% 

Treball tutorat. 20 10% 

Treball autònom de l’estudiant. 50 0% 

8. Programació de l’assignatura 

Unitat de programació 1: Identificació, diagnòstic i propostes de 

restauració de fotografies sobre suport de paper. 

 16 hores 

Descripció:  

En aquesta unitat s'introduirà l'alumnat en l'estudi i identificació de fotografies sobre suport de paper. 

Entendrà l'evolució de la fotografia sobre paper al llarg de la Història i l’aplicació dels protocols 

d’identificació del suport, aglutinants, substàncies formadores de la imatge i elements aportats.  

Aprendrà a identificar les causes i efectes dels seus deterioraments més comuns i a realitzar 

diagnòstics sobre l'estat de conservació: estabilitat química, física i biològica dels elements 

conformadors de les fotografies sobre paper, així com a elaborar propostes per a la seva conservació 

i/o restauració. 

 

Activitats formatives: 

- Teoria. 

- Pràctica de taller, laboratori, experimental. 

- Esdeveniments científics i / o divulgatius. 

- Sortides. 

- Presentació / exposició. 

 

Metodologies docents: 

- Lliçó magistral. 

- Classe expositiva participativa. 

- Treball en grup i individual tutoritzat. 

- Estudi de casos. 

 

Sistema d’avaluació: 

- Examen escrit. 

- Valoració dels coneixements assolits a partir de treballs orals i escrits. 

- Valoració de la participació a classe. 

 

Ponderació: 20% 

 

 Unitat de programació 2: Intervencions de conservació i restauració en 

fotografia sobre paper: neteja, consolidació i laminat. 

24 hores 

Descripció: 

En aquesta unitat s'estudiaran els criteris d'intervenció i metodologia aplicats en la conservació i 

restauració del patrimoni fotogràfic sobre paper: suports i emulsions.  

S'empraran diferents materials, tècniques i procediments d'intervenció per a la conservació i 

restauració del patrimoni fotogràfic sobre paper: neteja, consolidació i laminats sobre obra simulada i 

obra real.  

L'alumne haurà de documentar i justificar els materials i processos d'intervenció elegits i realitzats en 

els seus exercicis pràctics. 
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Activitats formatives: 

- Teoria. 

- Pràctica de taller, laboratori, experimental. 

- Esdeveniments científics i / o divulgatius. 

- Presentació / exposició. 

- Treball tutorat. 

- Treball autònom de l'estudiant. 

 

Metodologies docents: 

- Lliçó magistral. 

- Classe expositiva participativa. 

- Treball en grup i autònom tutorat. 

- Pràctica de la conservació i restauració en obra simulada i obra real. 

- Estudi de casos. 

- Realització de carpeta d'aprenentatge. 

 

Sistema d’avaluació: 

- Examen escrit. 

- Treballs realitzats per l'estudiant: resums sobre lectures proposades. 

- Participació a classe. 

 

Ponderació: 45% 

 

Unitat de programació 3: Intervencions de conservació i restauració en 

fotografies sobre suport de paper: reintegració i sistemes de presentació. 

20 hores 

Descripció:  

En aquesta unitat es pretén abordar la reintegració de fotografies sobre paper: suports i emulsions. 

L'alumnat aprendrà a realitzar diferents tècniques de reintegració de fotografia sobre paper i 

coneixerà els materials més comuns utilitzats en la reintegració d'aquest tipus de fotografies. 

L'alumne haurà de documentar i justificar els processos d'intervenció elegits en els seus exercicis 

pràctics. 

 

Activitats formatives: 

- Teoria. 

- Pràctica: de taller, laboratori, experimental. 

- Esdeveniments científics i / o divulgatius. 

- Presentació / exposició. 

- Treball tutorat. 

- Treball autònom de l'estudiant. 

 

Metodologies docents: 

- Lliçó magistral. 

- Classe expositiva participativa. 

- Pràctica de restauració en proveta i en obra real. 

- Estudi de casos. 

- Realització de carpetes d'aprenentatge. 

 

Sistema d’avaluació: 

- Realització de totes les activitats proposades. 

- Valoració dels coneixements assolits a partir de treballs teòrics i pràctics. 

- Valoració de la participació de l'alumnat en les activitats realitzades a classe. 

 

Ponderació: 35% 

 

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

 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 

- Realització de totes les activitats proposades. 

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

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

- Proves escrites. 

- Proves orals. 

- Treballs. 

- Exercicis pràctics. 

 

CÀLCUL DE NOTES: 

- Probes escrites: 25% 

- Probes orals: 15% 

- Treballs. Documentació tècnica: 10% 

- Exercicis pràctics: 45% 

- Participació a classe: 5% 

 

10. Fonts d’informació bàsica 

BIBLIOGRAFIA 

- CARTIER-BRESSON, A.F. Le vocabulaire technique de la photographie. Paris:  arval, Paris  us es, 

2008.  

- CARTIER-BRESSON, A.F. Les Papiers Salès : Alteration et Restauration des Premieres Photographies 

sur Papier. Paris : Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, 1984. 

- CLAPP, A.F. Curatorial Care of Works of Art on paper. New York: Nick Lyons Books, 1987. 

- COE, B.; HAWORTH-BOOTH, M.A. A Guide to Early Photographic Processes. London: Victoria and 

Albert Museum, 1983. 

- DEHAN, T; SÉNÉCHAL, S. Guide de la photographie anciene. Paris: Éditions Eyrolles, 2004. 

- EASTMAN KODAK COMPANY. The Book of Film Care. Rochester [New York]: Eastman Kodak 

Company, (Kodak Publication H-23), 1983. 

- EASTMAN KODAK COMPANY. Conservation of Photographs. Rochester [New York]: Eastman Kodak 

Company, (Kodak Publication F-40), 1985.  

- EATON, George T. History of Processing and Image Stability, en Pioneers of Photography. Rochester 

[New York]: The Society for Imaging Science and Technology, 1986.  

- HENDRICKS, K. B., Fundamentals of Photograph Conservation: A study Guide. Toronto: Lugus 

Publications, National Archives of Canada, 1991.  

- HENDRIKS, K.B.; WHITEHURST, A. Conservation of Photographic Materials: A Basic Reading List. 

Ontario [Canada]: National Archives of Canada, 1988. 

- JÜRGENS, M. The digital print: Identification and Preservation. Los Angeles: The Getty Conservation 

Institute, 2006. 

- KEEFE, Lawrence et al., The Life of a Photograph: Archival Processing, Matting, Framing and 

Storage. Boston, London: Focal Press, 1984. 

- LAVEDRINE,B. La Conservation des Photographies. Presses du CNRS, Paris, 1990. 

- LAVEDRINE, B. [re]Conocer y conservar las fotografías antiguas. Paris: Éditions du Comité des 

travaux historiques et scientifiques, 2010. 

- LAVEDRINE, B. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: The 

Getty Conservation Institute, 2003. 

- MAYNÉS, P. La conservació de col·leccions de fotografies. Barcelona: Catalunya. Generalitat. 

Departament de Cultura, 2005.  

- McCABE, C., ed. Coatings on photographs: Materials, techniques, and conservation. Washington, 

D.C.: AIC Photographic Materials Group, American Institute for Conservation, 2005. 

- NORRIS, D.; GUTIERREZ, J.J., eds. Readings in Conservation: Issues in the Conservation of 

Photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2010. 

- NADEAU, L. Encyclopedia of Printing, Photographic and Photomechanical Processes. Canada: Atelier 

Luis Nadeau, 1989.  

- PAVÃO, L. Conservación de Colecciones de Fotografía. Cuadernos técnicos. Granada: Junta de 

Andalucía. Consejería de Cultura;  Comares Editorial, 2001. 

- PENICHON, S. Twentieth Century Colour Photographs: Identification and Care. Los Angeles: The 

Getty Conservation Institute, 2013. 

- REED, V. Professional Photographic Retouching Techniques. Rochester [New York]: Eastman Kodak 



6 
 

Company, 1986. 

- REILLY, J. Care and Identification of 19th-Century Photographic Prints. Rochester [New York]: 

Eastman Kodak Company, 1986.  

- WARE, Mike. Mechanism of Image Deterioration in Early Photographs. London: Science Museum and 

National Museum of Photography, Film & Television, 1994.  

- WILHELM, H. The Permanence and Care of Color Photographs. Iowa: Preservation Publishing 

Company. Grinnell, 1993. 

  

WEBGRAFIA [Consulta: febrer 2019] 

- <http://www.graphicsatlas.org> 

- <http://www.eastmanhouse.org> 

- <https://www.imagepermanenceinstitute.org/resources/publications> 

- <http://www.conservation-us.org> 

- <https://www.canada.ca/fr/institut-conservation.html> 

- <http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications>  

- <http://www.nedcc.org/home.php>  

- <http://paulmessier.com>  

- <http://www.thebetterimage.com> 

- <http://www.lupa.com.pt/site/index2.php> 

- <http://www.angelfuentes.es> 
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