PROVES D’ACCÉS A
L’ESCRBCC
Bases i exemples de les proves específiques d’accés als ensenyaments
superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Bases i exemples de les proves específiques d'accés
als ensenyaments superiors de conservació i
restauració de béns culturals.
Les proves són comunes a totes les especialitats i tenen dues parts, A i B.
La part A té 2 exercicis.
La part B té 2 exercicis.
Cal superar ambdues parts de la prova.

Document elaborat a partir de les bases establertes al DOGC Núm. 8452 - 7.7.2021

EXERCICIS DE LA PART A

Bases de l’Exercici 1 de la part A:
COMENTARI DE TEXT
a) Té com a objectiu comprovar la capacitat de comprensió i relació de continguts d'un text, així com
l'anàlisi i l'habilitat crítica i argumentativa, a més del correcte ús del llenguatge en l'àmbit
patrimonial o en l'àmbit científic.
b) Realització d'un comentari de text: un comentari de text relacionat amb el patrimoni artístic i
cultural, o de divulgació científica.
c) El temps màxim per a fer el comentari de text serà d'una hora.
d) Es valorarà la possessió de la capacitat de comprensió de textos amb la identificació de les idees
principals, la síntesi i l'esquematització, així com la interpretació de les idees dels textos, tant en
l'àmbit patrimonial com científic. Es valorarà també la capacitat de redacció i la maduresa.
e) Ponderació: Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part A.

Exemple de l’Exercici 1 de la part A*:
COMENTARI DE TEXT
Ni piscines, ni sostres de cristall, Notre Dame tindrà una rèplica “idèntica” de l’agulla
de la catedral
TAMBÉ DE PLOM

Els plans per al monument del segle XII que es van
presentar el dijous, segons un comunicat de l’agència
estatal que supervisa el projecte. El pla inclou la
recreació de l’agulla del segle XIX per Viollet Le Duc que
es va esfondrar en l’incendi i “afavoreix la fidelitat a la
forma del monument i una restauració de la catedral en el
seu últim estat”, va dir el comunicat.

El govern francès descarta les propostes més modernes argumentant “un gran consens en l’opinió pública i entre
els qui prenen les decisions” perquè així sigui.
REDACCIÓ | AGÈNCIES 10/07/2020 La Vanguardia Cultura
La catedral de Notre Dame es reconstruirà tal com estava
abans del devastador incendi de l’any passat. No hi ha piscina
ni jardí orgànic en el sostre del monument medieval de París, ni
agulla de cristall contemporània o altres girs moderns. I per a
mantenir-se històricament precís, es tornarà a construir amb
plom potencialment tòxic.
Aquest és el veredicte aconseguit pel president francès
Emmanuel Macron, els arquitectes actuals de la catedral i el
general a càrrec del projecte de reconstrucció colossal per a una de les fites més preuades del món.
La icónica aguja de Notre Dame volverá a erigirse en el cielo de París
stocklapse / Getty Images

Los andamios siguen cubriendo la catedral Thibault Camus / AP

Això significa que l’estat de Notre Dame estava en la
tarda d’abril 15 de gener de 2019, abans que esclatés un
incendi sota el seu sostre, derrocant la seva agulla,
consumint el sostre i amenaçant les torres bessones amb
finestrals que mantenen la catedral en posició vertical.
Més d’un any després, l’estructura roman inestable.

La nova ministra de Cultura de França, Roselyne Bachelot, ha afirmat que hi ha un “gran consens” perquè els
arquitectes reconstrueixin de manera “idèntica” l’agulla de la catedral de Notre Dame de París, que es va
ensorrar en l’incendi que va provocar greus danys al temple el 15 d’abril de 2019.

Els grups ecologistes han criticat l’ús de plom, un material tòxic, per a reconstruir l’agulla
Va prendre gairebé un any eliminar els perillosos residus de plom alliberats en l’incendi i arribar al punt en què
els treballadors poguessin començar a retirar les bastides que havien estat en el seu lloc abans de l’incendi per a
un esforç de renovació anterior.

“El que sembla ara és que hi ha un gran consens en l’opinió pública i entre els qui prenen les decisions (...)
perquè es reconstrueixi de manera idèntica”, ha dit. La ministra ha reconegut en declaracions a l’emissora
France Inter que serà “difícil” calcar una rèplica exacta, però sí que ha advocat per mantenir “l’esperit”,
descartant per tant una construcció més moderna.

La reconstrucció real no començarà fins a l’any vinent. El pla de reconstrucció presentat el dijous diu que
replicarà materials originals “per a garantir l’autenticitat, harmonia i coherència d’aquesta obra mestra de l’art
gòtic”. El president gal, Emmanuel Macron, va reiterar a l’abril, coincidint amb l’aniversari de l’incendi, el seu
compromís de completar la reconstrucció de Notre Dame en un termini de cinc anys.

Macron, que vol reobrir Notre Dame a temps per als Jocs Olímpics de 2024, inicialment va pressionar per un toc
contemporani en el cim de la catedral, la qual cosa va provocar propostes cridaneres d’arquitectes de tot el món,
però Macron va recórrer a l’argument dels tradicionalistes i va aprovar la reconstrucció.

Aquests materials originalment inclouen tones de plom, la qual cosa està generant preocupacions entre els grups
de salut i mediambientals. El plom tòxic llançat pel foc va obligar les escoles de la zona a tancar i va provocar un
llarg i minuciós esforç de neteja del barri històric en una illa en el centre de París.

* Exemple extret de les proves d’accés del curs 2021-2022

Bases de l’Exercici 2 de la part A:
QÜESTIONS SOBRE MATÈRIES
a) Té com a objectiu comprovar els coneixements humanístics i/o científics de la persona aspirant,
en les matèries d'Història, Història de l'art, Biologia i Física i química.
b) La persona aspirant haurà de seleccionar dues de les quatre matèries esmentades i desenvolupar
per escrit, de cada matèria seleccionada, una o dues qüestions d'entre quatre que li seran
proposades per la comissió avaluadora.
c) La durada màxima d'aquest exercici és de dues hores.
d) Criteris d'avaluació.
En la matèria d'Història, es valorarà el grau de coneixement dels esdeveniments i processos històrics
més significatius, així com la seva evolució des dels orígens fins a l'actualitat.

En la matèria d'Història de l'art, es valorarà el grau de coneixement de les característiques dels
diferents períodes històrics de la producció artística, així com la seva evolució des dels orígens fins a
l'actualitat.
En la matèria de Biologia, es valorarà el grau de coneixement dels continguts bàsics dels éssers vius
que giren entorn de tres eixos: unitat a nivell molecular i cel·lular, diversitat d'organismes i unitat a
nivell de biosfera.
En la matèria de Física i química, es valorarà el grau de coneixement dels principals fets, principis,
lleis i teories relatives als fenòmens físics i a l'estructura de la matèria i els seus canvis químics.
e) Ponderació: Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part A.
L'avaluació de la part A serà d'Apte o No Apte.
Estan exemptes de fer els exercicis de la part A aquelles persones que hagin superat de les proves
d'accés a la universitat (PAU).

Exemple de l’Exercici 2 de la part A*:
QÜESTIONS SOBRE MATÈRIES
Tria dues matèries.
Desenvolupa un tema de cada una de les matèries triades.
Desenvolupa els temes en fulls separats per a la seva correcció.
HISTÒRIA
1. L’Homo sapiens i la colonització de la Terra.
2. La formació de la Corona d'Aragó i la seva expansió mediterrània.
3. La Revolució industrial a Espanya.
4. Dictadures i democràcies a l’Espanya del segle XX.
HISTÒRIA DE L’ART
1. L’art egipci.
2. L’escultura grega.
3. El Barroc: concepte i principals manifestacions arquitectòniques, pictòriques i escultòriques.
4. L’Impressionisme i el post-impressionisme.

FÍSICA I QUÍMICA
1. Taula Periòdica: criteris d’ordenació i estructura. Propietats periòdiques.
2. Àcids i bases: característiques i propietats. Determinació i escala del pH.
3. Radiacions electromagnètiques: naturalesa, propietats, paràmetres i espectre de radiacions.
4. La tensió superficial i la viscositat dels líquids.
BIOLOGIA
1. Dibuixa una cèl·lula vegetal típica. Anomena totes les estructures i orgànuls i expliqueu la seva
funció. Respon raonadament la pegunta següent: Quines d’aquestes estructures i aquests orgànuls
són exclusius dels vegetals?
2. L’aigua: característiques i funcions. Expliqueu la importància d’aquest element per als éssers vius,
tot descrivint les funcions que hi fa.
3. Explica amb un esquema el cicle biològic d’un fong. Diferències entre el regne de les plantes
respecte al regne dels fongs pel que fa a la forma com s’alimenten. Anomena dues semblances i
dues diferències des del punt de vista cel·lular, entre aquests dos regnes.
4. El procés de nutrició de les plantes: captació de nutrients, intercanvi de gasos, transport i
excreció.
* Exemple extret de les proves d’accés del curs 2021-2022
CONSULTA EL TEMARI COMPLET AQUI: https://www.escrbcc.cat/grau/futurs-alumnes/proves-acces/

EXERCICIS DE LA PART B

Bases de l’Exercici 1 de la part B*:
ATRIBUTS DEL COLOR
a) Té com a objectiu comprovar les capacitats plàstiques de la persona aspirant relatives a
la comprensió dels atributs del color.
b) Realització d'un treball relacionat amb la representació del color i els valors de
clarobscur.
c) El temps per fer la prova serà de dues hores.
d) Es valorarà la capacitat per copiar amb fidelitat i pulcritud, tons i valors cromàtics a partir
de models i/o imatges. Es valorarà també la idoneïtat de les tècniques emprades i el grau
de comprensió dels tons, valors i qualitat del color material.
e) Ponderació. Aquest exercici computarà el 50% de la nota de la part B.

Exemple de l’Exercici 1 de la part B*:
ATRIBUTS DEL COLOR

* Exemple extret de les proves d’accés del curs 2021-2022

Prova d’accés

EXERCICI 1 PART B

Bases de l’Exercici 2 de la part B*:
HABILITAT MANUAL I MANIPULACIÓ
DE MATERIALS I EINES

a) Té com a objectiu comprovar l'habilitat manual i la manipulació de materials i eines.
b) Realització d'un treball pràctic basat en l'ús d'eines de tall i raspat i/o estris de tècniques de
dibuix i pintura, per tal de retallar, manipular i modificar materials de baixa duresa i/o corregir i
modificar formes i/o imatges.
c) La durada màxima d'aquest exercici és de dues hores.
d) Criteris d'avaluació: Es valorarà la destresa, la meticulositat, la pulcritud i la precisió en la
realització del treball.
e) Computarà el 50% de la nota global de la part B.

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya
PROVES D’ACCÉS
Exercici 2 de la part B: Habilitat manual i manipulació de
materials i eines.
Segueix el següent procés:
1. Retalla el conjunt i el calat
2. Efectua el muntatge del retallable plegant i enganxant
les parts corresponents

