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1. Descripció del títol
1.1. Dades bàsiques
Nivell:

Denominació específica:

3

Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic

Especialitats:
Codi:

Especialitat
No té especialitats

Títol conjunt:

Branca:
Arts i Humanitats
Habilitada per a la professió regulada:

Vinculat amb professió
regulada:

Professió regulada:

Professió regulada
vinculada:

Tipus de vinculació:

Resolució:

Norma:

Centre sol·licitant:

Agència avaluadora:

Escola Superior de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de Catalunya

Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya

Per evitar redundàncies lingüístiques, en aquest document es fa ús de la forma masculina o
masculina plural, sense que això impliqui cap discriminació de gènere.
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1.2. Distribució de crèdits en el títol
Nombre de crèdits pràctiques externes

12

Nombre de crèdits optatius

6

Nombre de crèdits obligatoris

30

Nombre de crèdits treball final de màster

12

Nombre de crèdits de complements formatius

0

Crèdits totals:

60

Especialitats:
Codi

Especialitat

Crèdits optatius

Sense especialitat
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1.3. Informació vinculada als centres en els quals s’imparteix
1.3.1. Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals
de Catalunya
Tipus d'ensenyament que s’imparteix:
Presencial

Semipresencial

A distància

100 %

Places de nou Ingrés ofertes:
Nombre de places
Primer any d'implantació

15

Segon any d'implantació

15

Tercer any d'implantació

15

Quart any d'implantació

15

Crèdits per curs:
Temps complet

Temps parcial

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
màxima

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
màxima

60

60

24

40

Normes de permanència:
<http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/04/D2014_Decret-85_EAS.pdf>
[consulta: 20.02.2016].
<http://www.escrbcc.cat/wp-content/uploads/2014/07/permanencia1.pdf > [consulta:
20.02.2016].
Atès que no hi ha una normativa específica per als màsters en ensenyaments artístics, s’ha fet
una adaptació a partir de la normativa dels títols superiors.

Llengües en les quals s’imparteix:
Català i castellà
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2. Justificació
2.1. Justificació del títol proposat, argumentant l'interès acadèmic,
científic o professional del mateix
Perfil de formació - objectius generals del títol - finalitat, enfocament o orientació
El perfil de formació, així com l’objectiu general, la finalitat, enfocament i orientació del
màster, s’ha dissenyat d’acord amb les directrius d’E.C.C.O. (European Confederation of
Conservator-Restorer’s Organisations), que té com a objectiu principal determinar una
conducta professional comuna a Europa.
Des dels anys noranta del segle passat, E.C.C.O. ha elaborat diversos documents que pretenen
establir uns estàndards homogenis per a la formació i la qualificació dels professionals de la
conservació i restauració, essent les versions de 2002 a 2004 les més recents. El document
“E.C.C.O. Professional Guidelines I” s’aprovà el març de 2002 i està dedicat a l’exercici de la
professió: defineix la figura del professional de la conservació-restauració, la seva
responsabilitat i les seves funcions, a més d’aconsellar el nivell de màster per a l’exercici
professional. El document “E.C.C.O. Professional Guidelines II” s’aprovà el març de 2003 i es
tracta d’un codi ètic de la professió del conservador-restaurador. Finalment, el document
“E.C.C.O. Professional Guidelines III” s’aprovà l’abril de 2004 i concreta els criteris d’admissió,
durada i acreditació de la formació del conservador-restaurador.
Per tant, seguint aquestes tres directrius professionals, l’objectiu general del màster en
Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic proposat per l’ESCRBCC és
professionalitzador, ja que es pretén que un titulat sigui capaç d’intervenir amb garanties
sobre el patrimoni fotogràfic, de cara a assegurar-ne la seva conservació i preservació en
benefici de les generacions presents i futures. Per tant, ha de ser capaç d’assumir aquesta
responsabilitat i executar una planificació estratègica, que inclogui la diagnosi, l’elaboració
d’un pla de conservació-restauració, la conservació preventiva, els tractaments, la
documentació i la intervenció del patrimoni fotogràfic.
D’altra banda, per tal de mantenir els estàndards de la professió i atesa la seva gran
responsabilitat, E.C.C.O considera que el conservador-restaurador hauria de tenir el nivell de
màster en conservació-restauració per tal d’exercir la professió, la qual cosa significa una
formació específica de cinc anys. Aquest mateix requeriment és compartit per ENCoRE
(European Network for Conservation-Restoration Education), una xarxa d’institucions
d’ensenyament superior en l’àmbit de la conservació i restauració fundada el 1997 que té
com a objectiu principal promoure la investigació, l’educació i la formació en l’àmbit del
patrimoni cultural. Vegeu: <www.ecco-eu.org> i <www.encore-edu.org> [consulta:
01.03.2016].
Consegüentment, i d’acord amb els requeriments d’E.C.C.O i ENCoRE, el màster en
Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic permetrà completar la formació específica
de cinc anys dels actuals titulats superiors en Conservació i Restauració de Béns Culturals de
les Escoles Superiors de Conservació i Restauració de Bens Culturals de l’estat espanyol (240
crèdits ECTS) i dels actuals graduats en Conservació i Restauració de Béns Culturals de les
Facultats de Belles Arts de les universitats espanyoles (240 crèdits ECTS).
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Experiències anteriors del centre en la impartició de títols de característiques similars
Davant l’interès dels estudiants de l’ESCRBCC per la conservació i restauració de fotografies,
entre 2003 i 2013 l’ESCRBCC ha anat organitzant periòdicament en les seves instal·lacions
diversos cursos monogràfics sobre aquest tema, que també s’han obert a professionals en
exercici i a d’altres institucions:
- Introducció a la conservació de fotografies (20 hores). Del 25 de juny a l’1 d juliol de 2003.
Professors: Pau Maynés i Tolosa, conservador-restaurador de fotografies, i Rafael Torrella,
conservador de l’Arxiu Fotogràfic Municipal de Barcelona. Assistents: 14 participants.
- Identificació, preservació i conservació de fotografies (20 hores). De l’11 al 15 de juny i del 18
al 22 de juny de 2007. Professor: Josep Pérez Pena, llicenciat en imatge i conservador de
fotografies. Es van fer dues edicions a causa de l’èxit de la convocatòria amb un total de 34
participants (18 a la primera setmana i 16 a la segona setmana).
- Identificació, preservació i conservació de fotografies (20 hores). Del 15 al 19 de novembre
de 2010. Professor: Josep Pérez Pena, llicenciat en imatge i conservador de fotografies.
Assistents: 16 participants.
- Identificació, preservació i conservació de fotografies (20 hores). Del 17 al 21 de juny de
2013. Professor: Josep Pérez Pena, llicenciat en imatge i conservador de fotografies.
Assistents: 13 participants.
Aquests quatre cursos ens han permès copsar els requeriments del sector i convèncer-nos de
la necessitat d’oferir un màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, que
vindria a omplir un buit en el panorama formatiu català.
Dades i estudis sobre la demanda potencial del títol i el seu interès per a la societat
La demanda potencial d’uns estudis sobre conservació i restauració de fotografia a Catalunya
es remunta a finals del segle XX i, concretament, ja es formula al Llibre blanc del patrimoni
fotogràfic a Catalunya (1996):
«És evident la manca de bibliografia sobre identificació de suports i conservació en
general. També manca una bona informació sobre el mercat de productes per a la
conservació. Però, sobretot, manca personal especialitzat en el reconeixement dels
diferents suports fotogràfics i en el tractament idoni que aquests suports requereixen.
Els cursets que de tant en tant s’organitzen –dins les Jornades Antoni Varés, o per part
de l’Arxiu Nacional o de l’Escola de Fotografia de Terrassa–, són del tot insuficients
per a la formació d’aquest personal especialitzat. Només cal donar una ullada al
programa d’estudis de l’IFROA (Institut Français de Restauration des Oeuvres d’Art) de
París on els estudis duren cinc anys. Es pot dir, doncs, que a Catalunya no hi ha
personal especialitzat ni recursos econòmics suficients per assumir les despeses que
genera una conservació i una restauració correctes i, el que és més greu, ni tan sols hi
ha la possibilitat d’accedir a una formació adient» [ZELICH, Cristina (dir.): Llibre blanc
del patrimoni fotogràfic a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1996, p.
37].
Ja en el segle XXI, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va presentar el
gener de 2015 el Pla Nacional de Fotografia, l’eina que estableix els instruments de protecció,
preservació i descripció del patrimoni fotogràfic català. El Pla va ser aprovat en acord de
govern el 30 de desembre de 2014 i consta de deu eixos, d’entre els quals destaca el número
7: Identificar i formar els centres de referència en la restauració, conservació i preservació del
patrimoni fotogràfic de Catalunya i l’eix número 8: Incorporar la fotografia en els programes
universitaris i promoure la formació a través de graus professionals. El responsable de l’eix
número 7 és el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) en col·laboració
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amb l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), mentre que el responsable de l’eix número 8 és el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Així, doncs, l’eix número 8 identifica
tres necessitats no ateses referents als estudis de fotografia en programes universitaris i de
graus professionals. En destaca la tercera necessitat: “Absència de la fotografia en els
programes formatius en matèria de conservació i restauració”. Vegeu:
<http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/279191/departamentcultura-presenta-nacional-fotografia-preservar-patrimoni-fotografic-catala.html> [consulta:
01.03.2016].
Finalment, d’acord amb l’eix número 10 del Pla Nacional de Fotografia, es va constituir una
comissió d’impuls. Una conseqüència de la constitució d’aquesta comissió –i a proposta del
CRBMC–, fou la creació d’una comissió d’experts per valorar i proposar les competències que
haurien d’acreditar els conservadors-restauradors que treballen actualment en l’àmbit de la
conservació i restauració de materials fotogràfics a Catalunya. La comissió d’experts estava
formada per Carme Balliu (conservadora-restauradora del CRBMC), Eduard Bertran (Director
de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya), Salvador Garcia (Degà de la Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona), Gemma Goicoechea (conservadora-restauradora de
l’ANC), Mireia Mestre (Presidenta de la CRAC- Conservadors-Restauradors Associats de
Catalunya i Cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art
de Catalunya), Miquel Mirambell (Director de l’ESCRBCC) i Àngels Solé (Directora del CRBMC).
El mes de maig de 2015 l’esmentada comissió d’experts va arribar a les següents conclusions:
«A Catalunya no hi ha cap especialitat reglada de conservació i restauració de
materials fotogràfics, tot i que són els conservadors-restauradors especialitzats en
document i obra gràfica amb formació no reglada de fotografia els que
majoritàriament duen a terme els treballs de conservació. Atesa aquesta realitat, i per
tal de ser coherents amb la realitat del país i dels professionals que treballen en
aquesta tipus de suport, es distingeixen dos supòsits ben diferenciats:
1. Intervenció en conservació preventiva de materials fotogràfics
Reconeixement de l’expertesa, experiència i formació dels professionals que
actualment estan duent a terme actuacions de conservació preventiva de
materials fotogràfics, sempre i quan siguin conservadors-restauradors amb títol
oficial, encara que no disposin de la titulació en l’especialitat de conservació i
restauració de materials fotogràfics.
2. Intervenció directa sobre el suport fotogràfic
Es considera que la intervenció directa sobre el suport requereix de la titulació
reglada de conservador i restaurador de materials fotogràfics.
D’altra banda, es considera urgent i imprescindible realitzar un seminari o curs de
petit format d’àmbit internacional, adreçat als professionals que ja treballen en
l’àmbit, per tal de posar en comú els criteris d’intervenció, tècniques i metodologies
en les actuacions de conservació preventiva en les col·leccions fotogràfiques així com
per destacar la importància de la interdisciplinarietat en aquesta especialitat i, per
tant, dels experts en tècniques fotogràfiques de les diferents èpoques.
Els ponents del curs seran persones de reconegut prestigi professional i el cost es
finançarà a través de les inscripcions i també per part del Departament de Cultura.
El curs s’organitzarà conjuntament pel CRBMC i la CRAC. Amb la col·laboració de
l’ANC, l’ESCRBCC, l’IEFC i la UB.
Finalment, els membres de la comissió consideren fonamental, de cara a un futur el
més immediat possible, impulsar i promoure a Catalunya amb l’ajut de les institucions
públiques una especialització en conservació-restauració de la imatge, a nivell de
màster universitari, adreçat als graduats en conservació-restauració.»
A partir d’aquesta darrera consideració de la comissió d’experts, l’ESCRBCC va proposar a la
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resta de membres de la comissió la possibilitat d’impartir un màster en Conservació i
Restauració de Patrimoni Fotogràfic. La comissió d’experts s’involucrà en la redacció de
l’esmentat màster atesa la demanda potencial del títol i el seu interès per a la societat.
Paral·lelament, el febrer de 2015 l’Instituto del Patrimonio Cultural de España amb seu a
Madrid va promoure el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico, en el qual
es descriu l’estat de la qüestió de l’ensenyament superior de conservació i restauració de
fotografia. El pla conclou que aquest ensenyament és inexistent a nivell reglat i que hi ha
algunes iniciatives puntuals dins de programes de postgrau que intenten suplir aquesta
mancança, si bé són programes adreçats bàsicament a arxivers i a fotògrafs, i en cap cas a
conservadors-restauradors:
«Asimismo, los profesionales formados en el extranjero llevan años dedicando tiempo y
esfuerzo a divulgar los conocimientos adquiridos, gracias a lo cual se están realizando
en la actualidad talleres formativos, congresos y conferencias específicos con
continuidad, aunque siempre desde la formación no reglada.
Paralelamente se aprecia un aumento de la demanda de formación reglada en
conservación de patrimonio fotográfico, tanto por parte de profesionales en activo
como de estudiantes de grados formativos en conservación.
En casos puntuales como en el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya o la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), se están desarrollando programas de
posgrado que intentan cubrir esta carencia formativa. No obstante, hay iniciativas que
no han llegado a ver la luz, como el Máster Universitario en Gestión y Preservación
Fotográfica que pretendió sacar adelante la Universidad Camilo José Cela» (p. 53).
Vegeu <http://ipce.mcu.es/pdfs/PlanNPatrimonioFoto.pdf> [consulta: 01.03.2016].
En efecte, l’any 2005 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) programaren un postgrau en Gestió de
Documents Fotogràfics amb la col·laboració de l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC),
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) i el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge
(CRDI). Aquestes mateixes institucions oferiren l’any 2012 la primera edició del postgrau
online de Gestió, Preservació i Difusió d’Arxius Fotogràfics equivalents a 30 crèdits ECTS.
Vegeu:<http://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-gestionpreservacion-y-difusion-de-archivos-fotograficos/informacion-general1206597472083.html/param1-2794_es/param2-2015/> [consulta: 01.03.2016].
D’altra banda, aquestes mateixes institucions també ofereixen periòdicament un curs sobre
Identificació i Conservació de Procediments Fotogràfics equivalent a 5 crèdits ECTS. Vegeu:
<http://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-identificacion-y-conservacion-deprocedimieètos-fotograficos-mayo-/informacion-general-1206597475768.html/param12898_es/param2-2015/> [consulta: 01.03.2016].
També s’ha observat l’existència de cursos especialitzats no reglats com el de l’IEFC sobre
Preservació, Conservació i Digitalització d’Originals Fotogràfics reconegut amb 1 crèdit ECTS
per la UB. Aquest curs és de 28 hores i va dirigit a arxivers, bibliotecaris, documentalistes,
fotògrafs, estudiants i professionals. Té com a objectiu principal aprendre gestionar
adequadament
la
conservació
d’un
fons
fotogràfic
patrimonial.
Vegeu:
<http://www.iefc.cat/documentacio/curs-preservacio-conservacio-digitalitzacio-originalsfotografics.php > [consulta: 01.03.2016].
Fora de Catalunya, la conservació de fotografies és present com a una assignatura en altres
màsters, com el màster en Fotografia de la Universitat Politècnica de València (UPV). Vegeu:
<http://www.masterfotografia.es/es/programa-y-calendario> [consulta: 01.03.2016].
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Finalment, i encara dins del País Valencià, el Laboratori d’Estudi de Materials Fotogràfics
Contemporanis (LEMFC) de la UPV imparteix des de la seva fundació el 2006 un seminari
sobre conservació preventiva de fotografies. Vegeu: <http://www.lemfc.org/> [consulta:
01.03.2016].
Això no obstant, algunes escoles superiors de conservació i restauració de béns culturals
espanyoles inclouen assignatures de conservació de fotografies dins de l’especialitat de
Conservació i Restauració de Document Gràfic dels seus títols superiors equivalents a un grau
universitari. Aquest és el cas de l’ESCRBC de Madrid, que inclou l’assignatura “Evolució i
identificació dels processos i materials fotogràfics i audiovisuals” a 3r curs i l’assignatura
“Conservació i restauració d’obra gràfica i fotogràfica” a 4t curs. Per la seva banda, la Escuela
Superior de Arte de Asturias (ESAPA) ofereix a 4t curs una assignatura amb el títol de
“Conservació i restauració de document gràfic, material fotogràfic i audiovisual” equivalent a
6 crèdits ECTS. Vegeu:
<http://www.escrbc.com/es/> [consulta: 01.03.2016].
<http://www.esapa.org/titulaciones/restauracion/documento-grafico/>[consulta:
01.03.2016].
Tanmateix, el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (febrer de 2015)
considerà que aquesta oferta de les escoles superiors de conservació i restauració de béns
culturals no era gens adequada:
«Estos espacios curriculares indican que todavía se confunde conservación de
documento gráfico con la especialidad en conservación de fotografía, y muestran la
falta de entendimiento social sobre la realidad del patrimonio fotográfico. Este hecho
implica un grave problema metodológico a la hora de afrontar programas de
conservación y restauración en instituciones que subcontratan con empresas
especializadas en documento gráfico la ejecución de restauraciones e intervenciones
sobre el patrimonio fotográfico que custodian. En consecuencia, muchos de estos
trabajos de conservación no acaban de aportar las soluciones que se demandan por la
simple carencia de conocimientos específicos del personal ejecutor de las
intervenciones.
Para mejorar esta situación habría que conseguir un cambio de actitud con respeto al
conocimiento que se difunde desde las escuelas superiores de conservación y
restauración de bienes culturales en relación a los repertorios fotográficos» (p. 56-57).
Vegeu: <http://ipce.mcu.es/pdfs/PlanNPatrimonioFoto.pdf> [consulta: 24.02.2016].
Finalment, el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico va concloure que calia
potenciar l’especialitat de Conservació de Patrimoni Fotogràfic, essent les escoles superiors
de conservació i restauració un marc idoni on desenvolupar-la:
«En cuanto a la formación sobre preservación del patrimonio fotográfico, habrá que
potenciar desde las escuelas de conservación el entendimiento sobre el medio
fotográfico y sus necesidades específicas. Además se deberá promover, desde los
niveles institucionales correspondientes, el reconocimiento a la especialidad en
Conservación de Patrimonio Fotográfico» (p. 105).
Vegeu: <http://ipce.mcu.es/pdfs/PlanNPatrimonioFoto.pdf> [consulta: 01.03.2016].
La conclusió de totes aquestes dades i estudis és òbvia: manca una oferta formativa oficial i
específica a nivell d’estudis superiors (grau o màster o titulació equivalent) en Conservació i
Restauració de Patrimoni Fotogràfic a Catalunya i a l’estat espanyol. La demanda potencial del
títol i el seu interès per a la societat catalana i espanyola és molt gran, tal i com posen de
manifest els dos plans nacionals de fotografia.
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Justificació de l'oferta de places
L’oferta de 15 places anuals que ofereix el màster en Conservació i Restauració de Patrimoni
Fotogràfic obeeix a qüestions didàctiques i organitzatives. Primerament, les infraestructures i
recursos de l’ESCRBCC i de les institucions acollidores d’estudiants en pràctiques, no
permeten una xifra superior a l’esmentada, si es volen garantir els estàndards de qualitat que
demanen E.C.C.O i ENCoRE. D’altra banda, la pròpia didàctica de l’ensenyament de
conservació i restauració –realitzada a partir d’obra real– aconsella una ràtio reduïda perquè
el professor o tutor de la institució on es faran pràctiques, pugui controlar amb garanties els
processos d’aprenentatge de cada estudiant.
Finalment, les experiències prèvies realitzades a l’ESCRBCC entre 2003 i 2013 amb cursos
monogràfics sobre conservació i restauració de fotografia, aconsellen una ràtio entorn dels 15
estudiants per al futur màster.
Relació de la proposta amb les característiques socioeconòmiques de la zona d’influència del
títol
La principal conclusió de la comissió d’experts creada arran del Pla Nacional de Fotografia de
Catalunya per valorar i proposar les competències que han d’acreditar els conservadorsrestauradors que treballen en l’àmbit de la conservació i restauració de materials fotogràfics a
Catalunya (gener de 2015), és que la majoria dels encarregats de conservar i restaurar el
patrimoni fotogràfic català són conservadors-restauradors especialitzats en document i obra
gràfica amb formació no reglada de fotografia. Aquesta situació és extensible a la resta de
l’estat espanyol, com ha posat de manifest el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio
Fotográfico (febrer de 2015).
Això no obstant, hi ha alguns professionals en exercici a Catalunya –encara que pocs– que han
cursat estudis oficials a l’estranger, concretament en quatre centres:
1. Programa internacional de postgrau en conservació i restauració de fotografies
inaugurat el 2008 a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía
(ENCRyM) de Mèxic.
Vegeu: <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/intervencion/article/view/13/314>
[consulta: 01.03.2016].
2. Especialització en fotografia en un programa formatiu de 5 anys a l’Institut National
du Patrimonie de París dins del màster de restaurador de patrimoni. Vegeu:
<http://www.inp.fr/es/Departamento-de-restauradores>[consulta: 01.03.2016].
3. Màster en Preservació de fotografies i gestió de col·leccions a la Universitat de
Rochester. Vegeu:
<http://www.rochester.edu/college/ppcm/>[consulta: 01.03.2016].
4. Màster en Fotografia de 2 anys (120 crèdits ECTS) a l’Instituto Politécnico de Tomar
(Portugal), el qual inclou assignatures vinculades amb la conservació de col·leccions
fotogràfiques, gestió de col·leccions fotogràfiques, digitalització de documents i
fotografia aplicada a la restauració. Vegeu:
<http://portal2.ipt.pt/en/cursos/Mestrados/M_-_Foto/Plano_curricular/>
[consulta: 01-03-2016].
Consegüentment, la manca de professionals amb formació reglada en conservació i
restauració de patrimoni fotogràfic arreu del país, fa que l’àrea d’influència del títol sigui tot
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Catalunya, encara que també es pot estendre a la resta de l’estat espanyol. Aquesta manca de
professionals contrasta amb la ingent quantitat de fotografies que acullen els diversos arxius i
museus del país. Segons dades publicades pel Pla Nacional de Fotografia de Catalunya (gener
de 2015), el volum de patrimoni fotogràfic a Catalunya representa una xifra superior als 35
milions de fotografies inventariades (estimada en 35.297.989), una gran part dels quals
pertanyen al Sistema d’Arxius de Catalunya, que en data de desembre de 2013 recollia un
total de 33.796.897 peces en els més de 323 arxius que en formen part al llarg de tot el
territori català. La resta d’imatges són als diferents museus de Catalunya, on hi ha 51.092
exemplars, i a d’altres centres com la Biblioteca de Catalunya (300.000 peces), l’Institut
Amatller d’Art Hispànic amb unes 350.000 i l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya amb
unes 800.000 fotografies. Vegeu:
<http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/279191/departamentcultura-presenta-nacional-fotografia-preservar-patrimoni-fotografic-catala.html> [consulta:
01.03.2016].
Una xifra que no para de créixer i que agreuja encara més l’absència de conservadorsrestauradors de patrimoni fotogràfic a Catalunya:
«Només l’any passat l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona va rebre 7.000 fotografies. El 2014
l’Arxiu Nacional de Catalunya va ser destinatari d’una donació de 73.000 imatges del
fotògraf Ignasi Marroyo. Fa poc més de dos anys, el Museu Nacional d’Art de Catalunya
va rebre, entre d’altres, l’arxiu complet de Joan Colom (Barcelona, 1921), format per
més de 9.000 fotografies en paper. I el 2011 els néts de Joaquim Gomis van donar a la
Fundació Joan Miró 70.000 imatges. El patrimoni fotogràfic va sumant adquisicions i
donacions. En total, a Catalunya hi ha 35 milions de fotografies -33 milions estan
dipositades als arxius-. Al costat de França, Catalunya és un dels països europeus amb
més patrimoni fotogràfic» (Marimon, Sílvia: “L’eterna lluita del patrimoni fotogràfic per
ser revelat”. Ara. Barcelona, 01.12.2015).
Vegeu:<http://www.ara.cat/cultura/Leterna-Del-patrimoni-fotograficrevelat_0_1477652232.html > [consulta: 01.03.2016].
Un altre problema detectat pel Pla Nacional de Fotografia de Catalunya és la poca visibilitat
d’aquest patrimoni. Així, doncs, en compliment del primer eix del pla, es va crear un portal
per divulgar i difondre el patrimoni fotogràfic històric i contemporani català. Aquest portal fou
presentat el 30 de novembre de 2015 sota la denominació de Fotografia a Catalunya i es
tracta del primer portal web que recull de forma conjunta el patrimoni fotogràfic català. En un
primer moment, el portal inclou 15 col·leccions procedents de 6 institucions, 73 fotògrafs,
més de 1.600 fotografies i més de 300 recursos en línia. Té com a objectiu emprendre una
política homogènia, global i comuna sobre el patrimoni fotogràfic a Catalunya. Vegeu:
< http://www.fotografiacatalunya.cat/> [consulta: 01.03.2016].
D’altra banda, a nivell internacional, l’interès per la conservació i restauració del patrimoni
fotogràfic s’ha fet visible a través d’Internet. Diverses institucions –especialment nordamericanes–, davant la manca generalitzada de formació superior reglada, ofereixen cada
vegada més recursos en línia. Cal destacar, per exemple, The Getty Conservation Institute, que
ha desenvolupat un projecte sobre preservació de fotografies i col·leccions fotogràfiques, en
què ofereix material d’ensenyament i altres recursos en línia per a professionals i educadors.
Vegeu:<http://www.getty.edu/conservation/our_projects/education/cons_photo/related_mats.html>
[consulta: 01.03.2016].
També és rellevant la tasca de The Photographic Materials Group, el qual des de l’American
Institute for the Conservation of Historics and Artistic Works publica biennalment des de 1986
Topics in Photographic Preservation. Ja han publicat 15 volums i des del febrer de 2016 són
accessibles en línia.
Vegeu: <http://www.conservators-converse.org/2016/02/topics-in-photographic-preservation-nowavailable-online/> [consulta: 01.03.2016].
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La presència de tots aquests recursos en línia demostra l’interès que hi ha sobre aquest tema
a nivell internacional, així com la manca de formació superior reglada i el gran volum de
documents fotogràfics desatesos en el si d’aquestes institucions per manca de recursos i
personal especialitzat. Consegüentment, la zona d’influència del títol de Conservació i
Restauració de Patrimoni Fotogràfic proposat per l’ESCRBCC és tot Catalunya, encara que es
pot fer extensible a la resta de l’estat espanyol, països europeus veïns i països
llatinoamericans.
En el cas de títols de màster amb un enfocament o finalitat professional o investigadora,
relacionar la proposta amb la situació de l’R+D+i del sector científic-professional
La finalitat del títol és professional i va dirigit a una societat on la professió del conservadorrestaurador no està regulada legalment i, per tant, hi ha intrusisme professional i gent
benintencionada que es llença a protegir el patrimoni sense prou coneixements. En aquesta
conjuntura, cal dir que la situació de recerca, desenvolupament i innovació és pràcticament
inexistent, i reduïda als grans museus i centres de restauració del país, que solen actuar per
iniciatives individuals i no programàtiques.
Tant l’exercici de la professió com la recerca, desenvolupament i innovació haurien de seguir
les recomanacions d’E.C.C.O i ENCoRE, que aquí aplica la CRAC (Conservadors-Restauradors
Associats de Catalunya), ja que aquesta associació catalana pertany a E.C.C.O. Així, doncs, el
22 d’octubre de 2015 les associacions AMC (Associació de Museòlegs de Catalunya), ARMICE
(Asociación de Registros e Institcuiones Culturales Españolas) i CRAC es reuniren per treballar
en un document conjunt per fer arribar a les administracions, en relació a l’exercici de la
professió i a la promoció per part de l’administració de plans de recerca i d’innovació, amb la
voluntat de dinamitzar aquests aspectes.
Això no obstant, el màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic de l’ESCRBCC
preveu realitzar pràctiques externes en les principals institucions catalanes que disposen de
fons fotogràfics i desenvolupen en la mesura de les seves possibilitats projectes de recerca.
Aquesta col·laboració pot ser aprofitada com un primer pas cap a la dinamització del sector
científic-professional en conservació i restauració del patrimoni fotogràfic.
En el cas que el títol habiliti per a l'accés a l'exercici d'una activitat professional regulada a
Espanya, justificar l'adequació de la proposta a les normes reguladores de l'exercici
professional vinculat al títol, fent referència expressa a les esmentades normes
L’activitat professional del conservador-restaurador no està regulada a Espanya,
consegüentment el màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic no habilita
per a l’exercici professional. En una activitat de tanta responsabilitat com és la conservació i
restauració del patrimoni per a les generacions presents i futures, és lamentable que
qualsevol persona no formada pugui intervenir sobre el patrimoni, ja que pot provocar danys
irreparables.
En la reunió del 22 d’octubre de 2015 esmentada en l’apartat anterior, la CRAC va plantejar
un seguit de requeriments per ser presentat a les administracions. Aquests requeriments són
una bona mostra de quina és la situació professional actual:
-

Definició de la formació i de les competències específiques i responsabilitats dels
professionals autoritzats a intervenir en els processos de conservació-restauració de
béns culturals, plans directors i plans de conservació preventiva, d’acord amb les
recomanacions europees i internacionals.

-

Inclusió del perfil professional de conservador-restaurador i reconeixement de les

14

seves atribucions en la normativa legal: Llei de Patrimoni Cultural Català, Llei de
Museus, Llei d’Ordenació de l’Edificació, Llei de Contractes del Sector Públic, etc.
-

Difusió del codi deontològic del conservador-restaurador de la confederació europea
d’organitzacions de conservadors-restauradors (ECCO), assumit per CRAC.

-

Participació dels conservadors-restauradors en les comissions de patrimoni, Junta de
Museus, consells assessors, comitès científics, comissions d’adjudicació de
subvencions, etc.

-

Creació de la figura del conservador-restaurador territorial.

-

Convocatòria de concursos públics oberts per a l’adjudicació d’actuacions de
conservació-restauració per part de les administracions.

-

Establiment, per part de la Generalitat de Catalunya, de protocols consensuats
d’examen, d’anàlisi, de tractament i de documentació dels processos de conservaciórestauració (Avaluació del mòdul de conservació-restauració de Museum Plus, base
de dades escollida pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya).

-

Creació de formacions especialitzades inexistents a nivell de postgrau segons la
demanda.

-

Consecució de la mobilitat laboral a Europa mitjançant el reconeixement mutu de
competències i criteris.

-

Promoció per part de l’administració de plans de recerca i d’innovació.

Amb la futura impartició del màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic, es
poden resoldre i dinamitzar alguns d’aquests requeriments. En tot cas, l’existència d’un
màster oficial de qualitat d’aquestes característiques posarà de manifest que és insensat i poc
responsable intervenir sobre el patrimoni fotogràfic sense una formació reglada i
especialitzada. És una manera de començar a regular l’exercici de la professió.
En el cas de títols de màster que proposin dues modalitats d’impartició de la docència,
justificació del nombre de places d'ingrés per a cada modalitat, i en qualsevol cas, justificació
de la pertinència de la modalitat escollida per a l'adquisició de les competències plantejades
en el títol
No es proposen dues modalitats d’impartició de docència.
Justificació de la inclusió d'especialitats en el títol
El títol no inclou especialitats.

2.2. Referents externs al centre proponent que avalin l’adequació de la
proposta a criteris nacionals o internacionals per a títols de similars
característiques acadèmiques
El camp de la conservació de fotografia es va començar a desenvolupar a la dècada de 1970 a
l’International Museum of Photography at George Eastman House de Rochester (USA),
actualment vinculat a la Universitat de Rochester. A més dels estudis que aquí es poden cursar
i als quals ja ens hem referit abans, cal destacar que es pot estudiar l’especialitat de
conservació de fotografia a nivell de màster i amb una durada de dos anys a la Universitat de
Delaware (USA) i a la Universitat Ryerson (Canadà):
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<http://www.artcons.udel.edu/faculty-and-facilities/facilities/photographs-laboratory>
[consulta: 14.04.2016].
<http://www.ryerson.ca/graduate/ppcm/about-us.html> [consulta: 14.04.2016].
En el cas d’Europa, l’oferta en matèria de conservació i restauració de patrimoni fotogràfic dins
l’EEES no és massa àmplia, tot i això hi ha centres en què s’imparteix conservació i restauració
de patrimoni fotogràfic juntament amb d’altres mitjans audiovisuals, tant a nivell de bachelor
com de màster, especialment a Alemanya, on trobem les següents titulacions:
- Bachelor en Patrimoni Cultural Fotogràfic i Audiovisual- Nous Mitjans a la Hochschule
für Technik und Wirtschaft de Berlín. Vegeu:
<http://krg.htw-berlin.de/studienschwerpunkte/audiovisuelles-und-fotografischeskulturgut-moderne-medien/> [consulta: 01.03.2016].
- Màster en Conservació de Nous Mitjans i Informació Digital a la Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste de Stuttgart. Vegeu:
<http://www.mediaconservation.abk-stuttgart.de/english/> [consulta: 01.03.2016].
Això no obstant, també s’han localitzat titulacions que inclouen assignatures sobre conservació
i restauració de fotografia dins de l’especialitat de document gràfic i llibres, com per exemple,
al Màster en Conservació i Restauració en l’especialitat de Gràfic, Llibres i Objectes Fotogràfics
a HKB Haute École des Arts de Berne. Vegeu:
<http://www.hkb.bfh.ch/fr/etudes/master/maconsrest/etudier/vertiefungsrconsrest/>
[consulta: 01.03.2016].
Cal recordar que aquesta darrera opció fou durament criticada pel Plan Nacional de
Conservación del Patrimonio Fotográfico (febrer de 2015) en els títols superiors de conservació
i restauració de béns culturals que ofereixen l’ESCRBC de Madrid i l’ESAPA, ja que al seu parer
generaven confusió.
Finalment, cal comentar també el Màster en Fotografia de 120 crèdits ECTS a l’Instituto
Politécnico de Tomar (Portugal), el qual inclou assignatures vinculades amb la conservació de
col·leccions fotogràfiques, gestió de col·leccions fotogràfiques, digitalització de documents i
fotografia aplicada a la restauració. Vegeu:
<http://portal2.ipt.pt/en/cursos/Mestrados/M_-_Foto/Plano_curricular/> [consulta: 01-032016].
Consegüentment, no s’ha trobat cap màster com el que proposa l’ESCRBCC en un altre país
europeu, ja que la proposta de màster de l’ESCRBCC no inclou mitjans audiovisuals i digitals
(com a Alemanya), ni s’insereix dins de l’especialitat de document gràfic (com el cas de Berna),
ni dins d’un màster de Fotografia (com el cas de Tomar).
D’altra banda, el màster de l’ESCRBCC tampoc s’assembla al model de l’INP de París, consistent
en una formació integrada de cinc anys que acaba amb el màster de restaurador de patrimoni i
que inclou uns ensenyaments comuns i uns ensenyaments especialitzats en conservació i
restauració de fotografia. Vegeu:
<http://inp.fr/Formation-initiale-et-permanente/Formation-des-restaurateurs/Deroulementde-la-formation/Tronc-commun> [consulta: 01.03.2016].
<http://inp.fr/var/ezdemo_site/storage/original/application/e5d104a756a251194fd444da21d
ad9c9.pdf> [consulta: 01.03.2016].
En el cas de l’estat espanyol, la proposta de màster de l’ESCRBCC tampoc té res a veure amb
les assignatures de conservació i restauració de fotografia que s’ofereixen dins dels màsters
adreçats a fotògrafs (UPV) i a arxivers (UAB i ESAGED amb col·laboració d’altres institucions).
En cap cas, però, existeix un títol superior o un màster completament de conservació i
restauració de fotografia adreçat a conservadors-restauradors de patrimoni.
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Per tot l’exposat, es conclou que no hi ha cap referent extern europeu d’idèntiques
característiques que el proposat per l’ESCRBCC, la qual cosa el fa singular i necessari perquè va
més enllà de la gestió i de la conservació preventiva, endinsant-se en la conservació curativa i
la restauració. A més, s’adreça a conservadors-restauradors, que al cap i a la fi, són els
responsables de la conservació i de la restauració del patrimoni fotogràfic. La nostra proposta
de màster és més propera als programes que s’imparteixen a la Universitat de Delaware (USA)
i a la Universitat de Ryerson (Canadà), si bé en aquests dos darrers casos la durada del pla
d’estudis és de dos anys.
També cal insistir que la proposta de màster de l’ESCRBCC s’adequa als criteris internacionals
promoguts per les associacions E.C.C.O i ENCoRE, i assumits a Catalunya per la CRAC. Cal
recordar que aquestes associacions promouen que només puguin exercir la professió de
conservador-restaurador aquells que comptin amb una formació específica de cinc anys en
conservació i restauració. La proposta de màster de l’ESCRBCC pot posar fi a la confusió
formativa que denuncia el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico (febrer de
2015), a l’intrusisme professional i al voluntarisme benintencionat que sovint actua amb pocs
coneixements científics.

2.3. Descripció dels procediments de consulta interns i externs
utilitzats per a l'elaboració del pla d'estudis
Per a l’elaboració del pla d’estudis, s’han dut a terme diverses consultes internes i externes,
que han permès comptar amb l’opinió i assessorament dels estaments de l’ESCRBCC, així com
de professionals i institucions del sector. Tot seguit s’exposa la seqüència de les consultes i
sessions de treball realitzades, per ordre cronològic, les quals demostren un ampli consens en
l’elaboració de la proposta en l’àmbit docent i professional:
- Octubre-novembre de 2015: L’equip directiu de l’ESCRBCC (Miquel Mirambell, Matilde C.
Cortés, M. Àngels Balliu i Joaquim Camps) amb l’ajut de Carme Balliu (CRBMC) i Gemma
Goicoechea (ANC) redacta una proposta de pla d’estudis.
- 23 novembre 2015: Es presenta la proposta a Olga Adroher, Cap de Servei d’Ordenació dels
Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. S’aprova la proposta.
- 14 desembre 2015: Es presenta la proposta a la comissió de màster de l’ESCRBCC formada
pels professors Xavier Alcalde, Lídia Balust, Marcel Pujol, José Luis. Prada i Marga Quiles.
S’aprova la proposta i es creen grups de treball de cara a redactar la memòria de verificació.
- 16 desembre 2015: Sessió de treball amb Jordi Serchs i Rafel Torrella, director i conservador
de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
- 21 gener 2016: Sessió de treball de la comissió de màster de l’ESCRBCC.
- 9 febrer 2016: Sessió de treball amb Àngels Solé, directora del CRBMC, Carme Balliu
(CRBMC) i Gemma Goicoechea (ANC).
- 17 febrer 2016: Es presenta la proposta al claustre de professors de l’ESCRBCC. S’aprova la
proposta.
- 22 febrer 2016: Es presenta la proposta a la comissió d’experts per valorar i proposar les
competències que han d’acreditar els conservadors-restauradors que treballen en l’àmbit de
la conservació i restauració de materials fotogràfics a Catalunya. Aquesta comissió està
formada per Carme Balliu (conservadora-restauradora del CRBMC), Eduard Bertran (Director
de l’IEFC) Salvador Garcia (Degà de la Facultat de Belles Arts de la UB), Gemma Goicoechea
(conservadora-restauradora de l’ANC), Mireia Mestre (Presidenta de la CRAC i Cap de l’Àrea
de Restauració i Conservació Preventiva del MNAC), Miquel Mirambell (Director de
l’ESCRBCC) i Àngels Solé (Directora del CRBMC). S’aprova la proposta.
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- 14 març 2016: Es presenta la proposta al consell escolar de l’ESCRBCC format pels professors
M. Àngels Balliu, Carolina Biasi, Joaquim Camps, Eva Chavarria, Matilde Conejos Cortés, Eva
López Lorente, Miquel Mirambell i Marga Quiles; pels estudiants Laia Barcons, Marta Dot,
Carolina Jurio, Maria Outomuro i Olga Schmid, per Jordi Serentill (membre del PAS) i per
Montserrat Chaos (representant de l’Ajuntament de Barcelona). S’aprova la proposta.
- 6 abril 2016: Sessió de treball de la comissió de màster de l’ESCRBCC.
- 17 maig 2016: Aprovació de la memòria de verificació per part de la comissió de màster de
l’ESCRBCC.
- 13 juny 2016: Aprovació de la memòria de verificació per part del consell escolar de
l’ESCRBCC.
- 22 juny 2016: Sessió de treball per separat de cada una de les quatre àrees de coneixement
de l’ESCRBCC (Ciències i tecnologia, Conservació i restauració, Humanitats, Plàstica)
- 29 juny 2016: Aprovació de la memòria de verificació per part del claustre de l’ESCRBCC.
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3. Objectius i competències
3.1. Objectius
El màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic pretén formar professionals
competents en la conservació i en la restauració en un dels camps emergents com és el del
material fotogràfic i actualment desatès a Catalunya i a l’estat espanyol.
L’orientació del títol és de caràcter professional, a partir d’una formació avançada,
metodològica i científica del treball, amb aportacions de les últimes perspectives de la recerca
en la caracterització dels materials, les seves degradacions i els tractaments del patrimoni
fotogràfic.
L’aprenentatge inclou la realització de pràctiques en institucions que conserven patrimoni
fotogràfic, sota la tutela de professionals especialitzats que proporcionaran el material per al
treball final del màster.

3.2. Competències
Competències generals
Codi:

Competència:

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.
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CG8

El titulat ha d’assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament
professional i d’especialització en un o més camps d’estudi.

Competències específiques
Codi:

Competència:

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.
El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar sistemes de
presentació, exposició, emmagatzematge i dipòsit de material fotogràfic.
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.

CE2
CE3

CE4
CE5
CE6
CE7
CE8

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.
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.
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.
El titulat ha de tenir la capacitat de reconèixer i utilitzar distintes tècniques de
reproducció fotogràfica.
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.
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4. Accés i admissió d'estudiants
4.1. Sistemes d'informació prèvia a la matriculació i procediments
accessibles d'acollida i orientació dels estudiants de nou ingrés per
facilitar la seva incorporació al centre i la titulació
4.1.1. Perfil d'ingrés recomanat per als futurs estudiants: capacitats, coneixements i
interessos
Els objectius del màster requereixen que els possibles candidats tinguin una formació prèvia
suficient en l’àmbit de la conservació i restauració de béns culturals equivalents al nivell 2 del
MECES. Vegeu: <http://www.xtec.cat/escrbcc/acces/RD96_2014.pdf> [consulta: 07.05.2016]
Aquesta formació garanteix l’acompliment de les directrius que marca el Reial Decret que
estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior en què es defineix els
estudis de màster com aquells que permeten “l’adquisició per part de l’estudiant d’una
formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització
acadèmica o professional”, MECES (RD1027/2011).
Així mateix, es valorarà la possessió de coneixements de fotografia per part dels candidats, i
especialment coneixements de conservació i restauració, que responguin a interessos
personals dels candidats en la seva dedicació o investigació en aquest camp.
El perfil d’ingrés recomanat és, doncs, el que demostri una formació prèvia i específica en
l’àmbit de la conservació i restauració del patrimoni i en especial de la fotografia.

4.1.2. Procediments, activitats d'orientació i canals de difusió per a l’acollida dels
estudiants de nou ingrés sobre el títol, la matrícula i les activitats d'orientació
Informació general:
Els canals de difusió del màster als potencials estudiants i als estudiants de nou ingrés es
realitzaran mitjançant diversos sistemes, essent un dels principals la pàgina Web de l’Escola
<http://www.escrbcc.cat>, que compta amb un apartat específic per al màster.
Es preveu fer difusió de la proposta formativa del màster a partir de la informació continuada
al Facebook de l’Escola: <https://www.facebook.com/ESCRBCC>
I també a portals d’educació com Educaweb, Unportal i Formazion.
Així mateix, el correu electrònic de l’Escola també es contempla com un important vehicle
d’informació i contacte amb alumnes, exalumnes, professionals i amb institucions o entitats
relacionats amb la conservació i restauració, tant per fer publicitat de l’oferta formativa del
màster com per comunicar novetats i esdeveniments relacionats amb el mateix.
Aquests canals de difusió seran els mitjans on es farà publicitat de les activitats previstes per a
informar, orientar i acollir als alumnes, que consistiran bàsicament en:
- Xerrades en la pròpia escola per exalumnes i alumnes del centre.
- Informació i jornades d’orientació a escoles i instituts.
- Informació a centres i universitats on s’imparteix ensenyaments artístics superiors de
conservació i restauració.
- Informació a institucions de conservació i restauració i museus.
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- Informació a associacions i grups professionals: CRAC, ACRE, GE-IIC, Associació de
Restauradors sense fronteres, etc.
- Informació de la jornada de portes obertes i d’orientació del màster.
Es preveu incloure informació exhaustiva del màster en el Saló de l’Ensenyament i altres fires
en què l’Escola pugui participar en un futur, i també utilitzar la publicació de la revista Unicum
(que edita anualment l’Escola), com a eina de difusió d’aquests estudis i on es proposa
incloure una secció per a la publicació d’articles relacionats amb els Treball finals de màster
(TFM) més significatius de cada edició del màster.
També es comptarà amb informació escrita i gràfica (tipus fulletó o tríptic), i es contempla la
possibilitat de l’enviament de notes de premsa en el període previ a la preinscripció i
matrícula.
Accions de recolzament i d’orientació a l’alumnat:
Els òrgans que desenvoluparan aquesta funció seran la Comissió de màster, el Coordinador de
màster, el Tutor acadèmic i el Professor coordinador de la matèria (Vegeu: apartat 5.1.3.).
La Comissió de màster i especialment el Coordinador realitzaran les tasques d’orientació dels
aspectes acadèmics i dubtes plantejats pels estudiants en coordinació amb la Secretaria del
centre.
Sigui per l’accés a la pàgina Web de l’Escola o per un procés presencial, el Coordinador
informarà a l’alumne de la planificació del procés d’aprenentatge, de la durada del títol en
ECTS i els períodes docents, del Pla d’Acció Tutorial (PAT), dels horaris de tutories i del
calendari general de la titulació, així com l’accés a la guia docent on es desenvolupen les
matèries, la seva distribució en assignatures i el reglament de funcionament general del
centre.
Per altra part, la Secretaria del centre, en col·laboració amb el Coordinador, pot aclarir als
alumnes els tràmits relacionats amb la preinscripció i la matriculació.
Abans d'iniciar la sol·licitud, l’alumne rebrà informació dels requisits d'accés, és a dir, de la
titulació mínima necessària i de la documentació per a l'admissió que haurà d’acreditar, i
finalment del calendari previst i del procediment per al pagament de la taxa de sol·licitud.
També s’informarà de les beques a les quals l’alumne pot tenir accés.
Els alumnes han de tenir en consideració els següents punts en el procés administratiu.
-

Documentació per a l’admissió: 1. Títol d’accés. 2. Certificat acadèmic dels estudis
d’accés. 3. Declaració de nota mitjana. 4. CV. 5. DNI/Passaport. 6. Acreditació nivell B2
de castellà per als estrangers.
Calendari d’admissió.
Criteris de selecció (si hi ha més demanda que oferta).
Currículum vitae.
Sol·licitud d’admissió. Aplicació en línea per a la preinscripció (calendari).
Comunicació de l’admissió (calendari): estat (admès, denegat, llista d’espera,
esmenar, incomplet…) per e-mail/consulta en línea.
Inscripció presencial (on caldrà aportar documents originals, documents compulsats i
autentificats). Prematrícula i matrícula (calendari): 1r termini, 2n termini (per als
esmenats o amb manca de documentació). Es pot preveure: 1. Fase ordinària. 2. Fase
extraordinària (places vacants).

Altra documentació: instàncies, impresos, manuals, documentació necessària per als tràmits,
convalidació (reconeixement, validació i transferència de crèdits), fotografies, assegurances
mèdiques, dades compte bancari, sol·licitud d’inscripció del projecte de TFM, sol·licitud de
sistema d’avaluació del TFM, entre d’altres.
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Després de la matriculació, la Comissió de màster i especialment el Coordinador de màster
realitzaran les tasques d’orientació de l’alumnat admès. Cadascun dels alumnes rebrà les
següents informacions:
- Programacions, professorat (breu currículum).
- Pràctiques. Institucions associades al màster.
- Procés d’avaluació i de valoració de les capacitats i coneixements adquirits.
Mecanismes de recuperació de les assignatures pendents.
- Criteris de permanència per desenvolupar el màster: mínim de crèdits aprovats per
any i de temps per realitzar i presentar el TFM.
- Calendari-horari. Incloent les hores del consulta dels professors, els tutors i el
Coordinador de màster.
- Ubicació de les aules, laboratoris i espais del centre.
- Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) (Vegeu: apartat 5.1.3).
La Comissió de màster acollirà tots els dubtes i suggeriments dels alumnes, que en un termini
de temps determinat per la normativa, seran resoltes. Les reclamacions es faran per escrit i
s’entregaran per registre a la secretaria del centre.
Segons el SGIQ, els alumnes realitzaran enquestes de valoració de les assignatures impartides,
del sistema docent, de les instal·lacions i dels serveis del centre. Els resultats de les enquestes
es publicaran a la pàgina Web del centre. El contingut i el calendari de les enquestes el
proposarà la Comissió de màster.
Els estudiants estrangers que siguin acollits per l’ESCRBCC, seran rebuts pel responsable del
Programa de mobilitat, el qual els proporcionarà la informació necessària sobre el centre, els
ensenyaments, l’organització i el personal del centre implicat en la seva atenció i els
aconsellarà tenint en compte el seu perfil. A tots els alumnes estrangers els serà assignat un
tutor que vetllarà per l’aprofitament de la seva estada, per la seva integració, i per un
tractament en igualtat de condicions respecte als estudiants locals (Vegeu: apartat 5.1.2).
L’ESCRBCC,
en
la
secció
Internacional
de
la
seva
pàgina
Web
<http://www.escrbcc.cat/estudis/internacional/> manté un sistema d’informació permanent
que es complementa amb campanyes i accions informatives específiques de promoció de les
convocatòries.

4.2. Requisits d'accés, criteris d'admissió i/o proves d’accés especials
Requisits d’accés generals
D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per
accedir als màsters s’ha d’estar en possessió d’un dels títols següents:
- Títol universitari oficial espanyol.
- Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que faculti, en el país
d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficials.
- Títol aliè a l’EEES. En aquest cas serà necessària o bé l’homologació a un títol universitari
oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (per part de l’ESCRBCC) que aquests estudis
corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials i que faculten, en el país
que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. Caldrà tenir en compte en aquest
cas que l’acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l’homologació del títol previ ni el
reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.
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Requisits específics d’accés
Les titulacions que donen accés al màster són:
- Títol Superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Escola Superior
espanyola.
- Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals expedit per una Universitat espanyola.
- Llicenciatura en Belles Arts, especialitat o itinerari en Conservació i Restauració.
- Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a Diplomatura universitària,
expedit per una Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (3 anys
acadèmics), més una llicenciatura o grau o títol equivalent relacionat amb alguna disciplina
vinculada a les matèries impartides en el títol superior o grau en conservació i restauració de
béns culturals, preferentment en Belles Arts, Història, Història de l’Art, Biologia, Física o
Química.
- Llicenciatures o titulacions superiors específiques en conservació i restauració de béns
culturals europees, o d’altres països no europeus.
Criteris d’admissió
En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà
d’acord amb els següents criteris:
1- Especial adequació del programa d’estudis de la titulació d’accés al perfil d’ingrés: 4
punts.
2- Expedient acadèmic dels estudis que donen accés al programa: màxim 2 punts.
Aquest apartat es ponderarà de la següent manera a partir de la nota mitjana de
l’expedient acadèmic:
Nota
MH
Excel·lent (9,0-10)
Notable (7,0-8,9)
Aprovat (6,0- 6,9)
Aprovat (5,0- 5,9)

Puntuació
2 punts
1,5 punts
1 punt
0,5 punts
0 punts

3- Mèrits acadèmics: altres titulacions no requerides per a l’accés al màster i/o formació
relacionada amb la conservació i restauració de béns culturals: màxim 1 punt.
TITULACIONS ACADÈMIQUES OFICIALS
Titulació
Titulació de doctor/a
Titulació de màster
Titulació amb tesina
Titulació d’altres estudis superiors no requerits
per l’accés al màster

Puntuació
0,5 punts
0,4 punts
0,2 punts
0,1 punts

ALTRES ESTUDIS NO OFICIALS
Cursos duts a terme, totalment relacionats amb els del programa, que no comporten
l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic.
Variable quantitativa: per cada 60 hores de formació 0,1 punts.
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4- Experiència professional i/o investigadora relacionada amb la conservació i
restauració del patrimoni fotogràfic: màxim 1 punt.
EXPERIÈNCIA LABORAL
Parcialment relacionada - 300 hores
Totalment relacionada - 100 hores
PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
D’àmbit europeu
D’àmbit estatal
PUBLICACIONS: LLIBRES
Autor
Coautor
PUBLICACIONS: REVISTES ESPECIALITZADES
Autor - Indexades
Autor - No indexades
Coautor - Indexades
Coautor - No indexades

Puntuació
0,1 punts
0,1 punts
Puntuació
0,3 punts
0,2 punts
Puntuació
0,4 punts
0,2 punts
Puntuació
0,2 punts
0,1 punts
0,1 punts
0,05 punts

5- Coneixements d’idiomes: màxim 1 punt
Acreditació del domini d’una llengua estrangera dins del Marc Comú Europeu de
Referència (Resolució ENS/1477/2015 de 25 de juny – DOGC núm. 6905, 03/07/2015):
Anglès, francès, alemany i italià.
Per cada certificat de nivell C2
Per cada certificat de nivell C1
Per cada certificat de nivell B2
Per cada certificat de nivell B1

Puntuació
0,6 punts
0,4 punts
0,2 punts
0,1 punts

Els estudiants estrangers han d’acreditar un coneixement de castellà, equivalent al nivell
B2 del Marc Comú de Referència (MCER). La Comissió del màster pot convocar aquests
alumnes per comprovar la seva capacitat de comprensió i expressió en castellà. Si la
comissió ho considera necessari, pot aconsellar als estudiants amb dificultats de
comprensió que cursin complements formatius per millorar les competències en aquesta
llengua.
6- Currículum vitae acompanyat d’una carta de motivació: màxim 1 punt.
Òrgan d’admissió
La Comissió de màster de l’ESCRBCC serà l’encarregada de l’adjudicació de les places, d’acord
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amb els criteris de selecció descrits anteriorment (La composició de la comissió es descriu a
l’apartat 5.1.3.).
Proves d’accés especials
No es preveuen proves d’accés especials, però en el cas que es consideri necessari, es podran
realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

4.3. Suport als estudiants
Un cop admesos, els alumnes rebran atenció per part del Coordinador de màster, que els
informarà del passos que caldrà seguir per realitzar la matrícula a la secretaria de l’ESCRBCC.
Així mateix, es preveu facilitar tota la informació relacionada amb la matrícula a l’espai
específic del màster, que tindrà la pàgina Web de l’ESCRBCC, i que s’actualitzarà regularment.
També es preveu l’organització d’una sessió de presentació el primer dia lectiu per a tots els
alumnes, amb l’objectiu de donar-los la benvinguda i informar-los en relació als aspectes
bàsics de funcionament del centre i també del màster, així com de resoldre els dubtes que
puguin tenir.
D’altra banda, es preveu que els alumnes escullin un representant com a delegat o portaveu
del grup, per tal de facilitar la comunicació amb la Coordinació de màster i afavorir
mecanismes àgils d’organització d’activitats i de gestió de conflictes.
Seguiment de l’estudiant durant el màster:
Cada alumne comptarà amb el suport del Tutor acadèmic tal i com s’explica a l’apartat 5.1.3.
d’aquesta memòria, al qual podrà consultar els dubtes tant pedagògics com de gestió i que
serà l’encarregat d’explicar el PAT als alumnes, mitjançant una xerrada informativa.
L’alumne tindrà també un Professor coordinador de matèria al que podrà consultar en relació
a temes formatius de cada assignatura.
Així mateix, cada alumne tindrà un tutor per al TFM i un Tutor de pràctiques i, en el cas que
sigui necessari, un Tutor Erasmus (Vegeu: apartat 5.1.3.).
Matrícula a temps parcial:
Tot i que es preveu que la majoria dels alumnes cursin el màster en el període lectiu d’un curs,
els alumnes que ho demanin tindran la possibilitat d’acollir-se al règim de matrícula a temps
parcial, que es limitarà a un 20% de les places previstes al màster.
Si el nombre de sol·licituds excedeix aquest percentatge, l’adjudicació d’aquest tipus de
places es farà en funció de l’ordre de petició, i en cas de dubte resoldrà la Comissió de màster.
La petició caldrà fer-la a la Secretaria de l’Escola en el moment de la preinscripció, i el
Coordinador de màster facilitarà i aconsellarà a cada alumne per tal que pugui realitzar la
matrícula de les assignatures de la manera més efectiva i equilibrada a les seves possibilitats,
per tal de garantir la millor estratègia pedagògica per assolir els objectius del màster.
Si després que s’hagi iniciat el curs acadèmic, l’alumne vol sol·licitar un canvi de règim de
dedicació, caldrà consultar-ho prèviament amb el Coordinador de màster.
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Beques generals:
Es preveu facilitar informació actualitzada d’ajuts i beques tant d’institucions públiques com
privades, en l’espai dedicat al màster en la pàgina web de l’ESCRBCC:
<http://www.escrbcc.cat/>
Els alumnes que tinguin concedida una beca, sols caldrà que aportin la documentació a la
secretaria per tal que consti i es tingui en compte.
Si les dates de resolució de l'admissió al màster no coincideixen amb les dates per sol·licitar
una beca i/o fer tràmits relacionats amb el visat o altres tràmits, la Secretaria de l’ESCRBCC
facilitarà als alumnes que ho desitgin un document que els acrediti com a sol·licitants de
l'accés al màster. Els alumnes podran demanar la carta de preadmissió a Secretaria, un cop
feta la sol·licitud de preinscripció. En aquest cas, les comunicacions amb l’alumne seran
mitjançant correu electrònic.
Suport en casos especials:
Els alumnes membres de família nombrosa, víctimes d’actes terroristes o de violència de
gènere, prèvia presentació del certificat que acrediti aquesta condició –a part dels
descomptes pertinents a la matrícula–, rebran l’atenció necessària per part de l’equip
pedagògic.
En el cas de peticions d’accés al màster per part d’estudiants amb necessitats educatives
específiques derivades de discapacitat, es preveu que la Comissió de màster estudiï cada cas
per facilitar els serveis de suport i assessorament més adients en cada cas, i fins i tot es pugui
preveure la possibilitat d’adaptacions curriculars o itineraris alternatius.

4.4. Sistema de transferència i reconeixement de crèdits
Reconeixement de crèdits
Mínim

Màxim

Cursats en ensenyaments superiors oficials
no universitaris

6 crèdits

36 crèdits

Cursats en títols propis

6 crèdits

36 crèdits

Cursats per acreditació d'experiència laboral
i professional

6 crèdits

9 crèdits

Sistema de transferència i reconeixement de crèdits
La normativa aplicable en aquest apartat és el Reial Decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel
que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació. També el Reial Decret 21/2015, de 23 de gener, que
modifica l’anterior. Pel Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement
d’estudis en l’àmbit de l’Educació Superior (BOE, núm. 302 – 16.12.2011), i per la Resolució
ENS/2869/2011, de 21 de novembre, del reconeixement i transferència de crèdits, validació
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d’aprenentatges, del reconeixement de crèdits individualitzat i altres procediments específics
en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors (DOGC, núm. 6024 – 14.12.2011).
Cal tenir en compte que aquesta normativa inclou també els màsters.
Reconeixement:
A partir de la normativa anterior, entenem per reconeixement l’acceptació per part d’una
Administració educativa dels crèdits que, havent estat obtinguts en ensenyaments oficials , en
centres d’ensenyament artístic superior o un altre centre del EEES, són computats a efectes
de l’obtenció d’un títol oficial.
Les premisses bàsiques són:
- Els estudis reconeguts no podran superar el 60% dels crèdits del pla d’estudis del títol que es
pretén cursar (en aquest cas 36 crèdits).
- Per a les assignatures objecte del reconeixement de crèdits, es computarà la qualificació
obtinguda en el centre de procedència. El reconeixement de crèdits en els quals no hi hagi
qualificació no s’ha de tenir en compte a efectes de ponderació.
- En qualsevol cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al TFM
dels estudis que es trobi cursant.
Criteris Generals:
1- Els destinataris seran alumnes matriculats al màster en ensenyaments artístics de
Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic a l’ESCRBCC.
2- Podran ser objecte de reconeixement, total o parcial, les pràctiques externes
curriculars realitzades en el centre de procedència.
Criteris específics:
1- Els crèdits es reconeixeran tenint en compte l’adequació entre les competències i els
continguts de les assignatures cursades i les previstes en el pla d’estudis que l’alumne
es trobi cursant. Es considera que almenys el 80% dels continguts han de
correspondre a les competències del pla d’estudis que l’alumne estigui cursant.
2- La durada dels crèdits reconeguts ha de suposar almenys el 80% de la durada dels
crèdits a reconèixer.
3- Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar el
reconeixement.
Procediment:
1- L’alumne demana un estudi per al reconeixement de crèdits a la Comissió pedagògica
de l’ESCRBCC. Aquesta petició s’ha de fer de manera formal amb la presentació del
formulari pertinent a la secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació
necessària (títol, certificat d’estudis, etc.)
2- El Coordinador de màster, juntament amb la Comissió pedagògica de l’ESCRBCC,
realitza l’estudi i elabora un informe a partir dels criteris específics.
3- L’alumne, un cop matriculat, demana el reconeixement.
4- La direcció de l’Escola resol a partir de l’informe elaborat pel Coordinador de màster i
la Comissió pedagògica.
Validació:
Segons la normativa citada anteriorment, s’entén per validació la superació de crèdits
corresponents a les competències adquirides per l’alumnat mitjançant altres vies, com ara
l’experiència artística o professional, l’experiència laboral o l’experiència social o bé per altres
estudis no inclosos en el sistema de reconeixement i transferència de crèdits.
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Les premisses bàsiques són:
- Els estudis validats no podran superar el 15% dels crèdits del pla d’estudis del títol que es
pretén cursar (en aquest cas 9 crèdits).
- Els crèdits validats no incorporen la seva qualificació, per la qual cosa no computaran a
efectes del barem de l’expedient. Aquests crèdits són computats a efectes de l’obtenció del
títol oficial.
- En qualsevol cas, no podran ser objecte de validació els crèdits corresponents al TFM dels
estudis que es trobi cursant.
Criteris Generals:
1- Els destinataris seran alumnes matriculats al màster en Conservació i Restauració de
Patrimoni Fotogràfic de l’ESCRBCC.
Criteris específics per la validació d’estudis no oficials:
1- Els crèdits es validaran tenint en compte l’adequació entre les competències i els
continguts dels estudis cursats i les previstes en el pla d’estudis que es trobi cursant.
Concretament es considera que al menys el 80% dels continguts han de correspondre
a les mateixes competències del pla d’estudis que l’alumne estigui cursant.
2- La durada dels crèdits validats ha de suposar al menys el 80% de la durada dels crèdits
a validar.
3- Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar la validació.
Criteris específics per la validació d’experiència artística, professional, laboral o social:
1- Els crèdits es validaran tenint en compte l’adequació entre les competències i els
continguts adquirits a partir l’experiència de l’alumne i les previstes en el pla d’estudis
que es trobi cursant. Concretament es considera que almenys el 80% dels continguts
han de correspondre a les mateixes competències del pla d’estudis que l’alumne
estigui cursant.
2- La durada de l’experiència dels crèdits validats ha de suposar almenys el 80% de la
durada dels crèdits a validar.
3- Cal que es compleixin les dues condicions anteriors per tal d’atorgar la validació.
Procediment:
1- L’alumne demana un estudi per a la validació de crèdits a la Comissió pedagògica de
l’ESCRBCC. Aquesta petició s’ha de fer de manera formal amb la presentació del
formulari pertinent a la Secretaria de l’ESCRBCC i l’aportació de la documentació
necessària:
- Títol o certificat d’estudis realitzats, en el cas d’experiència adquirida en estudis.
- Certificat o acreditació on consti els tipus d’activitat realitzada i la durada, en el
cas d’experiència artística, professional, laboral o social.
2- El Coordinador de màster, juntament amb la Comissió pedagògica de l’ESCRBCC,
realitza l’estudi i elabora un informe a partir dels criteris específics.
3- L’alumne, un cop matriculat, demana la validació.
4- La direcció de l’Escola remet l’informe elaborat pel Coordinador de màster i la
Comissió pedagògica a la Direcció General d’Ensenyaments de Formació Professional
Inicial i Règim Especial, que resol.
Transferència de crèdits:
Segons la normativa citada a l’inici d’aquest apartat, la transferència de crèdits implica que,
en els documents acadèmics oficials acreditatius dels estudis seguits per cada estudiant,
s’inclogui la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat,
tant en centres superiors d’ensenyaments artístics com en un altre centre de l’Espai Europeu
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d’Educació Superior que no hagin conduit a l’obtenció d’un títol oficial.
Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en els estudis oficials, cursats en qualsevol
universitat i/o centre d’ensenyament superior, tant els transferits com els reconeguts i els
superats per l’obtenció del corresponent títol, seran inclosos al seu expedient acadèmic i
reflectits al Suplement Europeu del Títol.
Estudis realitzats a l’estranger:
En el cas d’estudis realitzats a l’estranger, la documentació ha d’estar legalitzada i traduïda al
català o al castellà per un traductor jurat.
En el cas que la qualificació que s’aporta sigui diferent a l’escala numèrica 0-10, caldrà indicar
la correspondència numèrica emprada a l’escola o universitat d’origen.

4.5. Complements formatius
Complements formatius
No es preveuen complements formatius específics en conservació i restauració de béns
culturals per als titulats en Belles Arts, Història, Història de l’Art, Biologia, Física o Química
perquè aquests titulats no podran accedir al màster si no tenen també una formació
específica prèvia en conservació i restauració de béns culturals, com a mínim han d’estar en
possessió del Títol de Conservació i Restauració de Béns Culturals equivalent a Diplomatura
universitària i expedit per una escola superior de conservació i restauració de béns culturals
de tres anys acadèmics de durada.
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5. Planificació dels ensenyaments
5.1. Estructura dels ensenyaments
5.1.1. Descripció general de com es planifiquen els estudis, on s'inclogui, si escau, les
especialitats que es proposen
Distribució del pla d’estudis en crèdits per tipus de matèria
Matèria

Tipus

Curs/
semestre

Crèdits a cursar/
total de crèdits de
la matèria

Matèries obligatòries comunes
-Identificació i conservació preventiva del patrimoni
fotogràfic
-Intervenció del patrimoni fotogràfic
-Pràctiques

OB

1r semestre

12

OB

1r semestre

18

OB

2n semestre

12

OB 1

2n semestre

6

TFM

2n semestre

12

Matèries optatives
-Història, digitalització i reproducció del patrimoni
fotogràfic i de les tècniques fotogràfiques
Treball final de màster
-Treball final de màster
Explicació general de la planificació del pla d’estudis:
El programa organitza els seus estudis al voltant d'un sol títol de màster en Conservació i
Restauració de Patrimoni Fotogràfic, de manera que els continguts comuns s'estructuren en
un mòdul obligatori per a tot l'alumnat (30 crèdits ECTS) i en les pràctiques externes
obligatòries (12 crèdits ECTS). El mòdul de 30 crèdits ECTS està dividit al seu torn en dues
matèries que contenen cinc assignatures de 6 crèdits cadascuna. Aquests 30 crèdits
constitueixen el nucli formatiu bàsic del màster. S’imparteixen al primer semestre i permetran
afrontar amb garanties les pràctiques externes obligatòries al segon semestre, juntament amb
la realització del treball final de màster (12 crèdits ECTS), també al segon semestre i que es
podria vincular a les pràctiques externes obligatòries.
Aquesta formació obligatòria permetrà garantir l’adquisició de les competències i
coneixements interdisciplinaris necessaris per tal d’actuar amb responsabilitat en el patrimoni
fotogràfic i una formació específica qualificada referent als béns culturals objecte d’aquesta
1

Aquesta matèria és obligatòria però cal triar entre dues assignatures optatives de 6 crèdits.
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especialitat.
A més, el pla d’estudis es completa amb un mòdul de 6 crèdits ECTS, que compta amb una
matèria optativa, desglossada en dues assignatures. La primera assignatura optativa ofereix
coneixements complementaris sobre història de la fotografia i de les tècniques fotogràfiques;
mentre que la segona assignatura ofereix coneixements complementaris sobre reproducció
de les tècniques fotogràfiques i digitalització. S’estableix un mínim de 5 estudiants matriculats
per cursar una de les dues assignatures optatives. En cas que no s’arribi a aquesta xifra, no
s’impartirà.
En definitiva, s’ha buscat un equilibri entre els coneixements teòrics, el desenvolupament de
les destreses tècniques i l’aplicació de la metodologia científica i de les noves tecnologies que
permeti als conservadors-restauradors de patrimoni fotogràfic desenvolupar les
competències professionals.

5.1.2. Planificació i gestió de la mobilitat d'estudiants propis i d'acollida
L’ESCRBCC disposa de la carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE), que l’acredita per fer
mobilitats d’estudiants i de personal docent i PAS.

Les mobilitats d’estudiants per realitzar estudis en les que poden participar-hi els alumnes del
Títol Superior des de 2n curs i incloent els estudis de màster s’estructuren en dues tipologies:
Modalitat d’estudis:
Consisteix en la realització d’un període d’estudis en una institució d’educació superior d’un
altre país europeu. Al final del qual, la institució d’origen de l’estudiant reconeixerà
acadèmicament els estudis realitzats. Durant aquest període, l’estudiant està exempt de
pagar taxes acadèmiques en la institució d’acolliment. Només eventualment, però, se li podria
exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats
d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els
estudiants locals. L’estudiant ha de rebre un acord d’estudis per escrit relatiu al programa
d’estudis que seguirà al país d’acolliment. Aquest acord serà pactat prèviament amb el
coordinador Erasmus.
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Quan acabi l’estada a l’estranger, la institució d’acolliment ha de remetre a l’estudiant
Erasmus i a la seva institució d’origen, un certificat on consti que ha completat el programa
acordat i un informe de resultats.
Durada
El període acadèmic general de les estades es desenvolupa de l’1 de juliol d’un any fins el 30
de setembre de l’any següent.
La durada de l’estada de cada alumne/a sempre anirà en funció del conveni establert amb
cada institució, amb un màxim de 12 mesos.
Tot i això, la dotació econòmica de les beques abasta sols un mínim de 3 mesos i un màxim de
5 mesos de durada (1 semestre).
Per complementar-ho es poden fer estades amb el que s’anomena “beca zero”, en la que
l’estudiant pot realitzar l’intercanvi gestionat per la institució d’origen, però sense dotació
econòmica.
La llista d'aquests convenis està canviant constantment, curs a curs, de manera que la que
s'adjunta a continuació correspon a aquells que el centre té signats en l'actualitat:
- Accademia de Belle Arti de Brera de Milà (Itàlia)
<http://www.accademiadibrera.milano.it>
- Ecole Superieure des Beaux-Arts Tours Angers le Mans de Tours (Fança)
<www.esba-talm.fr>
- Ecole Nationale Superieure des Arts Visuels de La Cambre de Brussel·les (Bèlgica)
<http://www.lacambre.be>
- Tartu Kõrgem Kunstikool/Tartu Art College de Tartu (Estònia)
<http://www.artcol.ee>
- Università degli Studi di Torino de Torí (Itàlia)
<http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it>
- Art Academy of Latvia de Riga (Letònia)
<http://www.lma.lv/eng/>
- Universidad del Museo Social Argentino (UMSA) de Buenos Aires (Argentina)
<www.umsa.edu.ar>
L’ESCRBCC té previst iniciar contactes per establir convenis de col·laboració amb centres
europeus que estan impartint estudis equivalents i relacionats amb els continguts del nostre
màster.
Modalitat de pràctiques:
Les pràctiques Erasmus consisteixen en l’estada, durant un període de temps determinat, en
una empresa o organització d’un altre país participant, i tenen la finalitat de contribuir a
l’adaptació de les persones a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, que
adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social
del país que els acull, alhora que adquireixen experiència laboral i practiquen l’idioma.
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Els ajuts tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals de la mobilitat
dels estudiants derivats de l’estada a l’estranger (principalment despeses de viatge i
manutenció).
Durada
Les beques econòmiques són d’un mínim de 2 mesos de durada, i un màxim de 12 mesos.
Però cal recordar que actualment sols es financen 3 mesos com a màxim.
Les mobilitats es poden allargar fins a 12 mesos però sense ajut econòmic.
Les estades hauran de desenvolupar-se a partir de l’1 de juliol i acabar-se no més tard del 30
de setembre de l’any següent que s’ha concedit l’estada.
Dotació econòmica i ajuts complementaris
Els ajuts als estudiants Erasmus són compatibles amb qualsevol altra ajuda o préstec a nivell
nacional.
Durant la seva mobilitat, l’estudiant seguirà gaudint de les beques o préstecs amb finalitats
educatives que podria obtenir normalment per estudiar en la seva institució d’origen. Les
ajudes de mobilitat Erasmus són complementàries amb els sistemes nacionals i/o regionals de
beques, inclosos els sistemes que ofereixen una compensació per les despeses addicionals
dels estudis realitzats a l’estranger.
Per a la realització de pràctiques relacionades amb el màster de Conservació i Restauració de
Patrimoni Fotogràfic, l’ESCRBCC vetllarà perquè les institucions o empreses disposin de fons i
col·leccions adequades per la realització d’un pla d’activitats relacionat amb els continguts del
màster. L’ESCRBCC, a petició de l’interessat, inicia el contacte amb la institució o empresa per
possibiltar l’estada en pràctiques. Per tant, la llista d’institucions i empreses s’actualitza
anualment.
Centres amb els quals s’han establert contactes per a la realització de pràctiques Erasmus
durant els darrers quatre anys:
- Nasjonalmuseet d’Oslo (Noruega)
<http://www.nasjonalmuseet.no/en/>
- National Museum of Scotland d’Edimburg (Escòcia)
<http://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland/>
- Empresa Studio Restauri Formica SRL de Milà (Itàlia)
<http://www.restauriformica.it/>
- Laboratori del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci de Milà (Itàlia)
< http://www.museoscienza.org/collezioni/>
- Empresa ARCNucléart-CEA (Comissariat à l’energie atomique) de Grenoble (França)
<http://www.arc-nucleart.fr/>
- Empresa ARB Étude, Restauration, Conservation d’Objets Mobiliers d’Avinyó (França)
- Empresa Pauline Hélou: Atelier de Restauration de Peintures de Tours (França)
<http://atelier-lagrandiere.fr/>
- National Museum of Ireland “Collins Barracks” de Dublin (Irlanda)
<http://www.museum.ie/Home>
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D’altra banda, cal assenyalar que també s’iniciaran contactes amb arxius que compten amb
professionals de la conservació i restauració de patrimoni fotogràfic en països dels nostre
entorn, especialment amb l’Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa i l’Atelier de
Restauration et Conservation des Photographies de la Ville de París. Vegeu:
<http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/servicos/conservacao-restauro/>
<http://www.parisphoto.com/paris/page/arcp>
Tota aquesta informació és publica al Web de l’ESCRBCC:
<http://www.escrbcc.cat/estudis/internacional/>
El procediment general per a la gestió de la mobilitat dels estudiants es descriu en el procés
Gestió de la mobilitat de l'estudiant D3_PC3, concretament en els procediments de Gestió del
programa de mobilitat dels estudiants del centre 14_D3_PC3_P1 i Gestió del programa de
mobilitat dels estudiants rebuts 15_D3_PC3_p2, que es recullen en el Sistema de Garantia
Interna de Qualitat del centre (SGIQ-ESCRBCC):
<http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#garantia_qualitat>
5.1.3. Procediments de coordinació docent horitzontal i vertical del pla d'estudis
La coordinació docent s’estructura al voltant dels següents òrgans:
Comissió de màster:
Formada per:
- Coordinador de màster.
- Professor coordinador del Treball final de màster (TFM).
- Professor coordinador de Pràctiques externes (PE).
- Representant dels alumnes.
Funcions:
- Dur a terme la selecció i admissió dels estudiants.
- Coordinar amb el centre la informació pública del màster.
- Programar els horaris.
- Seguiment de l'aplicació del Pla d'Acció Tutorial del Centre (PAT).
- Atendre el compliment dels programes acordats.
- Coordinació de l'avaluació de competències.
- Decidir i aplicar les accions derivades de l'anàlisi de l'SGIQ-ESCRBCC.
- Coordinar l'elaboració de l'informe de seguiment anual del màster i elevar als òrgans
competents del centre per a la seva aprovació.
Òrgans unipersonals:
Coordinador de màster:
Funcions:
- Gestionar el màster i actuar com a coordinador pedagògic.
- Assessorar l'alumnat en el procés de matriculació (tutoria de matrícula), i estudiar i resoldre
les sol·licituds de reconeixement i validació dels estudiants juntament amb la Comissió
pedagògica de l’ESCRBCC.
- Formar l'equip docent i els tutors, i assignar responsabilitats entre els membres.
- Coordinar la planificació anual: pla docent.
- Garantir la correcta seqüenciació i evitar solapaments i duplicitats tant en els continguts com
en la seva execució, ja sigui en la titulació o en relació a titulacions afins, o a la titulació del
Títol Superior que imparteix l’ESCRBCC.
- Assegurar la coherència formativa entre les diferents assignatures i assegurar el compliment
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dels objectius formatius.
- Aportar evidències del desenvolupament de les competències assignades a les diferents
matèries.
- Establir els procediments i criteris per a la coordinació de l'avaluació de l'alumnat.
- Desenvolupar les accions del PAT:
o Accions de benvinguda.
o Realització de la tutoria dels alumnes.
o Coordinació i seguiment de la tutoria acadèmica del màster.
Tutor acadèmic:
Funcions:
La figura del tutor acadèmic està recollida en el PAT del centre. Aquesta figura recau en el
Coordinador de màster durant el primer semestre i, durant el segon semestre, en els
professors que participen en l’assignatura del Treball final de màster (tutors de Treball final de
màster), per tal de tractar aquesta assignatura dins d'un context de contacte individual
alumne-professor que facilita l'orientació professional i acadèmica de l'alumne.
Professor Coordinador de matèria:
Funcions:
- Coordinar els diferents professors de les assignatures.
- S'encarrega d’assegurar i facilitar la introducció de la informació relativa a l'assignatura en
els programes de gestió docent de l’ESCRBCC (Moodle).
- Responsable últim de la qualificació docent dels alumnes.
Són de particular importància els coordinadors de les assignatures de Pràctiques externes i de
Treball final de màster per la seva participació en la Comissió de màster.
A més a més, el màster, en relació a la difusió de l'ensenyament, la captació, la preinscripció,
la matrícula d'estudiants i el seguiment de la titulació, es regula per les directrius que el
centre té establertes en els procediments del SGIQ-ESCRBCC: 9_D3_PC1_p1 Criteris i
procediments d’admissió dels estudiant; 10_D3_PC1_p2 Procediment de matriculació dels
estudiants; 13_D3_PC2_ p1 Protocol de suport i orientació als estudiants.
<http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#garantia_qualitat>
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5.2. Activitats formatives, metodologies docents i sistemes d'avaluació
5.2.1. Llista d’activitats formatives
Són les estratègies emprades per a desenvolupar les metodologies d’ensenyament.
Número:

Activitat formativa:

1.

Teoria.

2.

Activitat teòrica –pràctica.

3.

Pràctica de taller.

4.

Pràctica de laboratori fotogràfic.

5.

Pràctica de laboratori.

6.

Pràctica d’ordinador.

7.

Pràctiques externes.

8.

Taller experimental.

9.

Sortides de camp (visites a museus, arxius, fototeques, exposicions...).

10.

Treball autònom de l’estudiant.

11.

Treball tutorat.

12.

Debat.

13.

Esdeveniments científics i/o divulgatius (xerrades, exposicions i aportacions
amb ponents de prestigi per aprofundir en el coneixement de determinades
matèries).

14.

Seminaris.

15.

Presentació/exposició.

16.

Prova.
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5.2.2. Metodologies docents
Les metodologies docents són l’aplicació del conjunt d’estratègies i mètodes d’ensenyament i
aprenentatge que orienten l’acció docent per tal que l’estudiant aprengui d’una manera
integral, fent que les activitats, els recursos, les eines, l’entorn i l’avaluació siguin coherents
amb una aproximació didàctica. Conscients que hi ha una diversitat molt gran de
metodologies, l’esforç s’ha centrat en classificar-les seguint els criteris següents: la presència o
absència del professor, la naturalesa de l’activitat, les infraestructures que requereix l’activitat
plantejada i el tipus d’agrupació dels alumnes.
Número:

Metodologia docent:

1.

Treball en grup.

2.

Treball individual tutorat.

3.

Treball autònom tutorat.

4.

Treball autònom.

5.

Pràctica de la conservació i la restauració en proveta o obra simulada.

6.

Pràctica de la conservació i la restauració en obra real.

7.

Treballs comuns (interdisciplinaris) tutelats i pràctica de la conservació i
restauració en obra real.

8.

Mètode expositiu / lliçó magistral. Es pot definir com la presentació d’un tema
estructurat lògicament amb la finalitat de facilitar informació organitzada
seguint criteris adequats a un objectiu determinat. Aquesta metodologia se
centra fonamentalment en l’exposició oral per part del professorat dels
continguts sobre la matèria objecte d’estudi.

9.

Classe expositiva participativa. Assumint les característiques del mètode
expositiu, la classe expositiva participativa incorpora espais per a la
participació i intervenció de l’estudiantat mitjançant activitats de curta durada
a l’aula, com són les preguntes directes, les exposicions de l’estudiantat sobre
temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb el plantejament
teòric exposat.

10.

Resolució d’exercicis i problemes. Situacions en què es demana a l’estudiantat
que desenvolupi les solucions adequades o correctes mitjançant l’exercitació
de rutines, l’aplicació de fórmules o algorismes, l’aplicació de procediments de
transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.

11.

Aprenentatge basat en problemes / projectes. Mètode d’aprenentatge que té
com a punt de partida un problema dissenyat pel professorat i que
l’estudiantat ha de resoldre o en el qual l’estudiantat du a terme un projecte
en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca
mitjançant la planificació, el disseny i la realització d’una sèrie d’activitats.
L’aprenentatge per descobriment és la base d’aquests mètodes. La informació
de partida subministrada pel professorat és incompleta i l’estudiantat ha de
complementar-la mitjançant l’estudi de les fonts adequades. La solució no ha
de ser única.
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12.

Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real
amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar-ne hipòtesis,
contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements,
diagnosticar-lo i, en ocasions, assajar-ne els possibles procediments
alternatius de solució.

13.

Realització de la carpeta d’aprenentatge (dossier).

5.2.3. Sistemes d'avaluació
Número: Sistema d'avaluació:
1.

Evidències escrites: examen, qüestionaris, proves objectives, proves d'assaig,
mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de
problemes, exercicis.

2.

Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, debats, exposicions.

3.

Treballs realitzats per l'estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta
d'aprenentatge.

4.

Exercicis pràctics.

5.

Simulacions.

6.

Elaboració del treball final de màster.

7.

Presentació i defensa pública del treball final de màster.

8.

Informe realitzat per part del tutor extern (empresa) de pràctiques externes.

9.

Treball de pràctiques externes avaluat pel tutor intern.

10.

Participació a classe.
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5.3. Pla d'estudis
5.3.1. Total de crèdits oferts per caràcter de les matèries
Pla d'Estudis- Taula corresponent a la suma de crèdits oferts segons el seu caràcter.
ECTS
BÀSIQUES (Només grau)
OBLIGATÒRIES

30

OPTATIVES

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

12

TREBALL FINAL DE GRAU/MÀSTER

12
Total:

60

5.3.2. Estructura del pla d'estudis
Detall de matèries ofertes i nombre de crèdits.
Matèria

ECTS

Identificació i conservació preventiva del patrimoni fotogràfic

12

Intervenció del patrimoni fotogràfic

18

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

6

Pràctiques obligatòries

12

Treball final de màster

12
Total:

60
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5.3.3. Desplegament temporal del pla d’estudis
5.3.3.1. Semestrals
Primer semestre
Primer
curs

Matèria

Segon semestre
Tipus

ECTS

Identificació i conservació preventiva del patrimoni
fotogràfic

OB

12

Intervenció del patrimoni fotogràfic

OB

18

Matèria

Tipus

ECTS

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

OB 2

6

Pràctiques obligatòries

OB

12

Treball final de màster

OB

12

5.3.3.2. Anuals
Primer
curs

2

Matèria

Tipus

ECTS

Aquesta matèria es considera obligatòria però cal triar entre dues assignatures optatives de 6 crèdits.

5.3.4. Taula de competències generals per matèria
COMPETÈNCIES GENERALS
CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6

CG7

Mat.1 - Identificació i conservació preventiva del patrimoni fotogràfic

x

x

x

x

x

x

x

Mat.2 - Intervenció del patrimoni fotogràfic

x

x

x

x

x

x

x

Mat.3 - Història, digitalització i reproducció del patrimoni fotogràfic i de les tècniques
fotogràfiques

x

x

x

x

x

Mat.4 - Pràctiques obligatòries

x

Mat.5 - Treball final de màster

x

x

x

x

x

x

CG8

x

x

x

x

x

5.3.5. Taula de competències específiques per matèria
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10
Mat.1 - Identificació i conservació preventiva del patrimoni fotogràfic

x

x

x

x

Mat.2 - Intervenció del patrimoni fotogràfic

x

x

x

x

Mat.3 - Història, digitalització i reproducció del patrimoni fotogràfic i de les tècniques
fotogràfiques

x

Mat.4 - Pràctiques obligatòries

x

Mat.5 - Treball final de màster

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

5.4. Detall del pla d'estudis (Mòduls - Matèries)
5.4.1. MATÈRIA 1 - Identificació i conservació preventiva del patrimoni fotogràfic
Caràcter:
Formació teòrica i metodològica
ECTS Matèria:
12
Desplegament temporal:

Llengües en les quals
s’imparteix:

Tipus

Període

ECTS

OB

1r semestre

12

Català i castellà

Resultats d'aprenentatge

1. Comprendre la tècnica de la fotografia.
2. Identificar els procediments fotogràfics.
3. Identificar les alteracions físiques i químiques dels procediments fotogràfics.
4. Aplicar les bases teòriques i metodològiques per a l’adequada conservació de la
fotografia.
5. Identificar necessitats de conservació i elaborar protocols d’actuació de col·leccions
fotogràfiques.
6. Planificar un projecte integral de conservació preventiva en fons i col·leccions
fotogràfiques.
7. Contrastar les iniciatives pròpies amb les d'altres professionals quan la situació ho
requereix i treure'n les conclusions adients.
8. Valorar positivament el treball interdisciplinari, respectant les diferents
especialitzacions.
9. Defensar els propis criteris tot respectant els dels altres.
10. Mantenir una investigació sostinguda i estudi crític.
Continguts

1. Processos fotogràfics.
2. Materials constituents: suports, distribució en capes, còpies, negatius.
3. Identificació dels procediments fotogràfics.
4. Química del deteriorament de la fotografia. Fases de degradació.
5. Causes i efectes d’alteració de la fotografia.
6. Caracterització del deteriorament fotogràfic.
7. Problemàtiques específiques de les col·leccions fotogràfiques.
8. Estudi diagnòstic de l’estat de conservació de les col·leccions fotogràfiques.
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9. Preservació de les col·leccions fotogràfiques.
10. Organització de les col·leccions fotogràfiques.
11. Protecció de les col·leccions fotogràfiques.
Observacions

Competències generals
Codi:

Competència:

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.

Competències específiques
Codi:

Competència:

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.
El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar sistemes de
presentació, exposició, emmagatzematge i dipòsit de material fotogràfic.
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.

CE2
CE3
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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.
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.
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.

CE4
CE6
CE8
CE10

El titulat ha de tenir la capacitat de desenvolupar projectes i actuacions de
conservació preventiva del patrimoni fotogràfic en col·leccions i museus.

Activitats formatives
Número:

Activitat formativa:

Hores:

Presencialitat:

Teoria.

25

100%

Pràctica de taller, laboratori, experimental.

90

100%

Esdeveniments científics i/o divulgatius.

25

100%

9.

Sortides.

10

100%

15.

Presentació/exposició.

10

100%

11.

Treball tutorat.

40

10%

10.

Treball autònom de l’estudiant.

100

0%

1.
2.4.5.6.
12.13.14.

Metodologies docents
Número:

Metodologia docent:

1.

Treball en grup.

2.

Treball individual tutorat.

3.

Treball autònom tutorat.

4.

Treball autònom.

5.

Pràctica de la conservació i la restauració en proveta o obra simulada.

6.

Pràctica de la conservació i la restauració en obra real.

7.

Treballs comuns (interdisciplinaris) tutelats i pràctica de la conservació i
restauració en obra real.
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8.

Mètode expositiu / lliçó magistral.

9.

Classe expositiva participativa.

10.

Resolució d’exercicis i problemes.

11.

Aprenentatge basat en problemes / projectes.

12.

Estudi de casos.

13.

Realització de la carpeta d’aprenentatge (dossier).

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.
- Interès en la recerca d’informació relacionada amb les activitats proposades.
Instruments d’avaluació:
- Realització de totes les activitats proposades.
- Valoració dels coneixements assolit a partir de treballs teòrics i/o proves de coneixement.
- Valoració de la participació de l’alumne amb les activitats realitzades a classe.
Número: Sistema d'avaluació:

Ponderació
mín.:

Ponderació
màx.:

1.

Proves escrites.

15%

25%

2.7.10.

Proves orals.

0%

25%

3.

Treballs.

25%

50%

4.5.

Exercicis pràctics.

25%

100%

Assignatures
Assignatura

Caràcter

Identificació de les tècniques fotogràfiques i
caracterització dels materials fotogràfics

Formació teòrica i metodològica

Conservació preventiva dels materials
fotogràfics

Formació teòrica i metodològica

ECTS
assignatura
6
6
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5.4.2. MATÈRIA 2 – Intervenció del patrimoni fotogràfic
Caràcter:
Formació teòrica i metodològica
ECTS Matèria:
18
Desplegament temporal:

Llengües en les quals
s’imparteix:

Tipus

Període

ECTS

OB

1r semestre

18

Català i castellà

Resultats d'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.
Continguts
1. Estudi i identificació dels processos fotogràfics. Aplicació dels protocols d’identificació:
suport, emulsions, imatge final i elements aportats.
2. Causes i efectes de deteriorament de la fotografia.
3. Diagnòstic de l’estat de conservació: estabilitat química, física i biològica de tots els
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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.
Observacions

Competències generals
Codi:

Competència:

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.

CG8

El titulat ha d’assumir la responsabilitat del seu propi desenvolupament
professional i d’especialització en un o més camps d’estudi.

Competències específiques
Codi:

Competència:

CE1

El titulat ha de tenir la capacitat d’identificar els diferents tipus de tècniques
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fotogràfiques i els materials emprats en la seva fabricació i manufactura.
El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar sistemes de
presentació, exposició, emmagatzematge i dipòsit de material fotogràfic.
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.
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.
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.

CE2
CE3
CE4
CE5
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.

Activitats formatives
Número:
1.

Activitat formativa:

Hores:

Presencialitat:

Teoria.

30

100%

2.3.4.5.6.

Pràctica: de taller, laboratori,
experimental.

150

100%

12.13.14.

Esdeveniments científics i/o divulgatius.

30

100%

9.

Sortides.

15

100%

15.

Presentació/exposició.

15

100%

11.

Treball tutorat.

60

10%

10.

Treball autònom de l’estudiant.

150

0%

Metodologies docents
Número:

Metodologia docent:

8.

Lliçó magistral.

9.

Classe expositiva participativa.

1.

Treball en grup.

5.

Pràctica de la conservació i la restauració en proveta o obra simulada.
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6.

Pràctica de la conservació i la restauració en obra real.

0.

Resolució d’exercicis i problemes.

11

Aprenentatge basat en problemes / projectes.

12.

Estudi de casos.

13.

Realització de la carpeta d’aprenentatge (dossier).

3.

Treball autònom tutorat.

4.

Treball autònom.

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.
- 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.
Número:

Sistema d'avaluació:

Ponderació mín.:

Ponderació màx.:

1.

Proves escrites.

15%

25%

2.

Proves orals.

0%

25%

3.

Treballs. Documentació tècnica.

10%

25%

4.5.

Exercicis pràctics.

40%

100%

10.

Participació a classe.

0%

10%

Assignatures
Assignatura

Caràcter

ECTS
assignatura

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

Formació teòrica i
metodològica

6

Conservació i restauració del patrimoni
fotogràfic sobre suport de paper

Formació teòrica i
metodològica

6

Conservació i restauració del patrimoni
fotogràfic sobre suport de plàstic

Formació teòrica i
metodològica

6
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5.4.2. MATÈRIA 3 – Història, digitalització i reproducció del patrimoni fotogràfic i de
les tècniques fotogràfiques
Caràcter:
Formació teòrica, aplicada, tecnològica i procedimental
ECTS Matèria:
6
Desplegament temporal:

Llengües en les quals
s’imparteix:

Tipus

Període

ECTS

OB 3

2n semestre

6

Català i castellà

Resultats d'aprenentatge
1. Conèixer l’origen de la fotografia i el seu desenvolupament històric.
2. Analitzar i distingir les diferents tècniques i processos fotogràfics.
3. Conèixer les principals aplicacions fotogràfiques.
4. Conèixer els diferents mecanismes de difusió de la fotografia: museus, col·leccions i
exposicions.
5. Establir relacions estètiques entre la fotografia i les tendències plàstiques dels segles XIX, XX
i XXI.
6. Realitzar fotografies tot emprant diferents procediments i tècniques fotogràfiques.
7. Desenvolupar una visió crítica i objectiva de la historia de la fotografia.
9. Assimilar el vocabulari específic propi de la matèria.
10. Saber emprar els recursos digitals com a eines de conservació i restauració.
Continguts
1. El naixement de la fotografia: inventors , primers procediments, tècniques i equipaments
fotogràfics.
2. Expansió de la fotografia: el retrat. La fotografia científica. La fotografia documental. La
fotografia en el mitjà gràfic imprès.
3. Art i fotografia: el pictorialisme de finals del segle XIX. Popularització de la fotografia.
4. De la representació del moviment en la fotografia al cinema.
5. La fotografia i les avantguardes fins a 1945.
6. La fotografia i el reportatge gràfic. El document social. La fotografia aplicada a la moda i a la
publicitat.
7. La fotografia i les avantguardes des de 1945 fins a l’actualitat.
8. La fotografia a Catalunya i a l’estat espanyol.
9. Mecanismes de difusió de la fotografia: museus, col·leccions i exposicions.
3

Aquesta matèria es considera obligatòria però cal triar entre dues assignatures optatives de 6 crèdits.
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10. Elements constituents d’una fotografia: materials formadors de la imatge, suports,
aglutinants i proteccions.
11. La càmera fotogràfica: antecedents i evolució.
12. El laboratori fotogràfic.
13. L’estudi fotogràfic.
14. La gestió del color.
15. Els processos fotogràfics en funció del suport. Els processos fotogràfics en funció del tipus
d’emulsió . Els processos fotogràfics en funció de la imatge final.
16. Formes de presentació y formats fotogràfics.
17. La digitalització de la fotografia.
Observacions

Competències generals
Codi:

Competència:

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.

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.

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.

Competències específiques
Codi:

Competència:

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.
El titulat ha de tenir la capacitat de reconèixer i utilitzar distintes tècniques de
reproducció fotogràfica.
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.

CE7
CE8
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Activitats formatives
Número:

Hores:

Presencialitat:

Teoria.

45

50%

Pràctica: de taller, laboratori,
experimental.

95

100%

Esdeveniments científics i/o divulgatius.

10

100%

9.

Sortides.

20

100%

15.

Presentació/exposició.

25

50%

11.

Treball tutorat.

50

10%

10.

Treball autònom de l’estudiant.

50

0%

16.

Prova.

5

50%

1.
3.4.5.6.
12.13.14.

Activitat formativa:

Metodologies docents
Número:

Metodologia docent:

1.

Treball en grup.

2.

Treball individual tutorat.

3.

Treball autònom tutorat.

4.

Treball autònom.

8.

Mètode expositiu / lliçó magistral.

9.

Classe expositiva participativa.

10.

Resolució d’exercicis i problemes.

12.

Estudi de casos.

Sistemes d'avaluació
Criteris d’avaluació:
- Capacitat d’assimilar i transmetre els coneixements teòrics de forma escrita i/o oral.
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- 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.
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.
Número:

Sistema d'avaluació:

Ponderació mín.:

Ponderació màx.:

1.

Proves escrites.

15%

25%

2.7.10

Proves orals.

0%

25%

3.

Treballs.

25%

50%

4.

Exercicis pràctics.

25%

100%

Assignatures
Assignatures optatives

Caràcter

ECTS
assignatura

Història de la fotografia i de les
tècniques fotogràfiques

Formació teòrica

6

Reproducció de les tècniques
fotogràfiques i digitalització

Formació teòrica, aplicada,
tecnològica i procedimental

6

5.4.2. MATÈRIA 4 – Pràctiques obligatòries
Caràcter:
Pràctiques professionals
ECTS Matèria:
12
Desplegament temporal:

Llengües en les quals
s’imparteix:

Tipus

Període

ECTS

OB

2n semestre

12

Català i castellà

Resultats d'aprenentatge
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1. Aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits en conservació i restauració de fotografia.
2. Abordar la pràctica de la conservació i restauració de la fotografia 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
fotografia. Documentació dels béns.
5. Valorar i ser capaç de jutjar el propi treball de conservació i restauració de fotografia.
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.
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.
Els punts bàsics de tot pla d’activitats són:
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.
Observacions
Les pràctiques externes disposen de mecanismes i d’una estructura de gestió ja contrastada al
Títol superior que s’adaptarà als estudiants de màster per tal de complir amb els objectius
d’aquesta matèria: que els estudiants adquireixin la competència professional, tutelats per
professionals amb experiència en el sector de la conservació i restauració.
Els òrgans responsables de la gestió i desenvolupament d’aquesta matèria són:
Coordinador de màster
És l’encarregat de gestionar els convenis marc amb les institucions i empreses amb les quals
s’acorden realitzar les pràctiques de màster. Revisa que es compleixi el calendari establert i
recull els resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants sobre la gestió i difusió de les
pràctiques.
Coordinador de pràctiques
És el responsable de definir anualment la política i els objectius dels programes de pràctiques
externes de màster, d’establir els contactes amb les institucions i empreses col·laboradores,
difondre els programes entre l’alumnat, gestionar els tràmits interns i externs, i vetllar perquè
es compleixi el pla d’activitats acordat en cada cas. Supervisa de forma presencial, el correcte
desenvolupament del pla d’activitats de forma coordinada amb el Tutor extern de l’entitat
col·laboradora. Avalua la memòria de pràctiques realitzada per l’estudiant.
Tutor extern de l’entitat col·laboradora
Professional de la conservació i restauració vinculat a l’entitat col·laboradora, amb
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l’experiència i els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva de l’alumne de
màster en pràctiques. S’ocupa d’acollir a l’estudiant, decideix, organitza i supervisa el pla
d’activitats que realitza l’alumne segons necessitats reals, i avalua el treball realitzat.
DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT
Anualment el Coordinador de pràctiques revisa, i actualitza, si s’escau, el marc d’actuació
relatiu a la realització de pràctiques acadèmiques externes, en el que es fixaran els objectius i
tota la planificació, i ho transmet a la Comissió de màster per al seu debat i aprovació, i es
difon.
El Coordinador de pràctiques estableix les relacions Escola-Empresa per a la realització de les
pràctiques dels alumnes a institucions o empreses col·laboradores. La formalització dels
convenis es fa amb la signatura del responsable de l’entitat col·laboradora i el director de
l’ESCRBCC, i es difonen mitjançant els canals externs i interns de comunicació.
Les entitats col·laboradores defineixen el nombre d’alumnes que es poden acollir al seu
programa de pràctiques, i el pla d’activitats. A més, assignen el Tutor encarregat d’acollir a
l’estudiant, organitzar, supervisar les activitats que realitza l’estudiant i avaluar-lo.
Durant el primer semestre s’informa presencialment als alumnes de màster sobre
l’assignatura, les institucions on es realitzen les pràctiques, el nombre de places, les tasques a
desenvolupar a cada institució segons el pla d’activitats, la durada, els criteris de selecció i
avaluació, i el termini per apuntar-se segons el calendari establert.
El Tutor extern de l’entitat fa el seguiment de l’activitat de l’estudiant durant el període de les
pràctiques. El Coordinador de pràctiques supervisa periòdicament de forma presencial
l’execució de les pràctiques. Aquesta comunicació contínua permet detectar qualsevol
incidència en el desenvolupament de l’activitat i poder-la resoldre eficaçment en benefici
d’ambdues parts.
En finalitzar les pràctiques el Tutor extern avalua a l’alumne segons els criteris i instruments
d’avaluació definits i acordats. El Coordinador de pràctiques avalua la memòria de pràctiques
de l’estudiant. A més a més, per tal de valorar el grau de satisfacció de les parts implicades
amb el programa de pràctiques del màster, l’entitat i l’estudiant emeten informes de valoració
sobre els mecanismes d’informació i gestió dels programes de pràctiques.
El Coordinador de pràctiques elabora un informe anual amb els indicadors, la valoració del
programa de pràctiques de màster i les propostes de millora.
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)
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-

<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/>
Filmoteca de Catalunya (FC)
<http://www.filmoteca.cat/web/biblioteca>

El procediment general per a la gestió de pràctiques externes es regula per les directrius que el
centre té establertes en el procediment D3_PC5_p1 Gestió de les pràctiques externes del
programa formatiu del SGIQ-ESCRBC.
<http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/#garantia_qualitat>

Competències generals
Codi:

Competència:

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.

Competències específiques
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Codi:
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8

Competència:
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.
El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar sistemes de
presentació, exposició, emmagatzematge i dipòsit de material fotogràfic.
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.
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.
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.

Activitats formatives
Número:

Activitat formativa:

Hores:

Presencialitat:

7.

Pràctiques externes.

275

100%

Memòria de pràctiques.

25

0%

10.11.

Metodologies docents
Número: Metodologia docent:
6.

Pràctica de la conservació i la restauració en obra real.

7.

Treballs comuns interdisciplinaris tutelats.

3.

Treball autònom tutorat.

4.

Treball autònom.

4.

Realització de la memòria de pràctiques.

Sistemes d'avaluació
Aquesta matèria és de tipus pràctic i respon als següents criteris i instruments d’avaluació:
CRITERIS D’AVALUACIÓ
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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 següents documents:
- Fitxa de seguiment de l’alumne/a.
- Valoració final dels resultats d’aprenentatge (Tutor extern).
- Valoració de la memòria de pràctiques (Coordinador de pràctiques).
- Qualificació global de les pràctiques externes.
Número:

Sistema d'avaluació:

Ponderació Ponderació
mín.:
màx.:

8.

Informe realitzat per part del Tutor extern de
pràctiques.

75%

90%

3.

Memòria de pràctiques (avaluada pel Coordinador de
pràctiques).

10%

25%

Assignatures
Assignatura

Caràcter

ECTS assignatura

Pràctiques externes

Pràctiques professionals

12

5.4.2. MATÈRIA 5 – Treball final de màster
Caràcter:
Integrador
ECTS Matèria:
12
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Desplegament temporal:

Llengües en les quals
s’imparteix:

Tipus

Període

ECTS

OB

2n semestre

12

Català i castellà

Resultats d'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.
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.
9. Aspectes formals del TFM.
10. Exposició i defensa del TFM.
Observacions
No es podrà superar l'assignatura Treball final de màster (TFM) si anteriorment no s'ha superat
la resta dels crèdits del pla d'estudis.
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L’ESCRBCC té previst aprovar una normativa específica de TFM per al disseny, execució,
supervisió, avaluació i disponibilitat pública dels TFM, que marquin els estàndards de qualitat
que tracta d'impulsar la nostra institució.
Dins d'aquest marc general, el contingut de la normativa específica de TFM que s’actualitzarà
anualment, s’ha de basar en els punts següents:
- Marc normatiu del TFM.
- Procediment i terminis de matriculació.
- Sistema d’assignació de tutors i cotutors.
- Metodologia de treball: línia d’investigació, elecció del tema, estructura del treball,
orientacions formals.
- Sistema d’assignació dels tribunals.
- Temporització i calendari.
- Sistemes d’avaluació: criteris d’avaluació, instruments d’avaluació i càlcul de la nota.
L’ESCRBCC també té previst l’elaboració de la guia del TFM que ha d’explicar i definir les dues
línies bàsiques d’investigació:
- Treball de recerca: objectius, hipòtesis, metodologia, resultats, anàlisis, discussió i
conclusions.
- Projecte d'intervenció: objectius, metodologia, criteris, proposta d’intervenció,
metodologia d’intervenció, cronograma, conclusions.
El TFM es pot vincular a les Pràctiques externes del màster. En aquest cas, s’establirà un
cotutor de l’entitat externa i la temàtica del treball ha de complir amb els objectius del màster
i ha de ser d’interès per a la conservació de les col·leccions que custodia la institució.
Durant el semestre, l’alumne realitzarà sessions de tutoria amb el tutor assignat, la funció del
qual, és orientar i ajudar a l’alumne en cada un de les fases del desenvolupament del TFM.
Els estudiants realitzaran una presentació oral (amb ajuda de mitjans audiovisuals habituals),
després de la qual es procedirà a la defensa del seu treball, en les dates prèviament acordades
entre el responsable del TFM i els tutors intern i extern, al final del segon semestre del curs.
Després de la defensa del TFM, el tribunal ha d'emplenar els informes d'avaluació i fixar la nota
final de l'alumne, sota la responsabilitat última del Tutor de TFM.
El TFM es regula a més a més, per les directrius que el centre té establertes en els
procediments del SGIQ-ESCRBCC: 4_D2_PE1_p1 Disseny, aprovació i implantació dels

plans d’estudi; 5_D2_PE1_p2 Revisió i avaluació del desenvolupament dels plans
d’estudi; 6_D2_PE2_p1 Organització acadèmica i distribució de recursos;
7_D2_PC_p1 Planificació i desenvolupament de metodologies d’ensenyament
_aprenentatge; 8_D2_PC_p2 Planificació i avaluació del procés d’ensenyament
_aprenentatge.
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Competències generals
Codi:

Competència:

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.

Competències específiques
Codi:

Competència:

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 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.
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Activitats formatives
Número:

Activitat formativa:

Hores:

Presencialitat:

4

100%

2.

Activitat teòrica –pràctica.

10.

Treball autònom de l’estudiant.

275

0%

11.

Treball tutelat.

20

100%

15.

Presentació/exposició.

1

100%

Metodologies docents
Número:

Metodologia docent:

2.

Treball individual tutorat.

3.

Treball autònom tutorat.

4.

Treball autònom.

12.

Estudi de casos.

Sistemes d'avaluació
Els sistemes d’avaluació s’especificaran a la normativa del TFM segons els criteris i instruments
d’avaluació que es relacionen a continuació:
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.
Instruments d’avaluació:
- Realització de totes les activitats proposades.
- Valoració dels coneixements assolit a partir de treballs teòrics i/o proves de coneixement.
- Valoració de la participació de l’alumne amb les activitats realitzades a classe.
Número:

Sistema d'avaluació:

Ponderació
mín.:

Ponderació
màx.:

1.

Sessions de tutoria.

10%

30%

2.

Treball final de màster.

50%

80%

3.

Exposició i defensa pública del Treball final de
màster.

10%

20%

63

Assignatures
Assignatura

Caràcter

ECTS assignatura

Treball final de màster

Integrador

12

64

6. Personal acadèmic i de suport
6.1. Personal Acadèmic
Per a la organització i desenvolupament d’aquest màster, l’ESCRBCC –com a centre públic
d’ensenyaments artístics superiors de la Generalitat de Catalunya– compta amb una estructura
docent necessària per a la seva realització. Ara bé, a causa de la inexistència de conservadorsrestauradors de patrimoni fotogràfic entre la seva plantilla i a causa de la inexistència
d’aquesta especialitat docent a Catalunya i a l’estat espanyol, una part del professorat del
màster és extern i majoritàriament format a l’estranger amb estudis reglats de conservació i
restauració de fotografia. Així, doncs, sis integrants del professorat de l’ESCRBCC impartiran un
45 % del total de les hores del màster davant del 55 % de les hores, de les quals se’n faran
càrrec set professors externs.
Els professors que impartiran la docència al màster estan en possessió del títol de Graduat,
Llicenciat, Enginyer o Arquitecte, o titulació equivalent a efectes de docència, d’acord amb el
que disposa el Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel que s’estableixen els requisits mínims
dels centres que impartiran ensenyaments artístics regulats a la llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, o bé compten amb trajectòries professionals i docents sòlides en els àmbits
per als quals són proposats
El personal acadèmic estarà format per almenys un 15% de doctors (en aquest moment el
38,3% dels professors proposats són doctors) i tots ells compten amb una acreditada
experiència en l’àmbit docent, de recerca i/o professional. Els professors doctors
s’encarregaran del 25 % del total d’hores que conformen el màster.

Centre

Categoria

Nombre Total % Doctors % Hores %

ESCRBCC Catedràtic

3

23%

23%

15%

ESCRBCC

3

23%

15,3%

30%

7

54%

0%

55%

Externs
Total

Professor

100%

100%
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Relació del professorat disponible

Nom i cognoms

Títol
acadèmic

Acreditació
acadèmica
(només si existeix
requisit legal

Dedicació
Categoria en la
institució

Temps
complet/Temps
parcial

establert)

Percentatge
dedicació al

Experiència en docència

títol

Experiència en recerca o àmbit
professional

Xavier Alcalde Ceravalls

Doctor en
Belles Arts

Catedràtic
d’Arts
Plàstiques i
Disseny

Cap de l’Àrea
de Plàstica

Temps
complet

5%

ESCRBCC (1991-2016)

Col·laboracions amb l’Institut
Català de Paleontologia, el
Departament de Biologia Animal,
Vegetal i Ecologia de la UAB

Lídia Català Bover

Doctora en
Història de
l’Art

Professora
d’Arts
Plàstiques i
Disseny

Tutora

Temps
complet

5%

ESCRBCC (2001-2016),
Escola Arts Aplicades i Oficis
Llotja (1991-2001)

Autora de diversos articles i
llibres sobre escultura del segle
XIX

Sílvia Franch Pagès

Llicenciada
en Belles
Arts

Professora
d’Arts
Plàstiques i
Disseny

Coordinadora
de pràctiques

Temps
complet

20%

ESCRBCC (1994-2016)

Miquel Mirambell
Abancó

Doctor en
Història de
l’Art

Catedràtic
d’Arts
Plàstiques i
Disseny

Director

Temps
complet

5%

ESCRBCC (1992-2016),
Escola Arts Aplicades i Oficis
Llotja (1988-1992), UOC
(2005-2016), Màster
Patrimoni Artístic i
Cooperació cultural URV
(2012-2015), Universitat
Catalana d’Estiu (19971999)

Especialitzat en art català dels
segles XVI-XVIII i en història de la
conservació-restauració, sobre
els quals ha publicat diversos
llibres i articles.

José Luis Prada Pérez

Doctor en
Geologia

Catedràtic
d’Institut

Cap de l’Àrea
de Ciències i
Tecnologia

Temps
complet

5%

ESCRBCC (1992-2016),
Departament de Geologia
de la Facultat de Ciències de
la UAB (2001-2004)

Projectes en materials de
construcció petri i de morters del
CSIC, consultor de la UNESCO en
la catalogació d’espais
arqueològics

Marcel Pujol Hamelink

Doctor en
Història

Professor
d’Arts
Plàstiques i
Disseny

Coordinador
informàtic

Temps
complet

5%

ESCRBCC (1994-2016),
Màster d’Arqueologia
Mediterrània de la
Universitat de Barcelona
(2008-2009), Máster de
Arqueología Náutica i
Subacuática de la
Universidad de Cádiz (20162017).

Direcció d’excavacions
arqueològiques terrestres. Grups
de Recerca en Història Medieval
de la Generalitat de Catalunya i
del CSIC. Ha publicat tres llibres,
una desena d’obres col·lectives i
més de seixanta articles.

Angela Gallego López

Llicenciada
en Belles
Arts,
Postgrau en
Conservació
Restauració
de
Fotografia
(ENCRYM)

Conservadora
de Patrimoni
Fotogràfic

10%

Institut Valencià de
Conservació i RestauracióIVCR (2014), Centre de
Restauració de Béns Mobles
de Catalunya (2014),
Facultat de Belles Arts-UB
(2007-2008)

Treballs, estudis, beques, premis
i publicacions diverses sobre
restauració fotogràfica. Per
exemple: Facultat de Belles ArtsUB (2007), Atelier de
Restauration et Conservation de
Photographies de la Ville de
Paris-ARCP (2012), Fundació
Gala-Salvador Dalí (2006-2010).

Laura Covarsí Zafrilla

Llicenciada
en Història
de l’Art,
Tècnic
Superior en

Conservadora
de Patrimoni
Fotogràfic

10%

Professora de Fotografia a
la Escuela Imaging de
Badajoz (2004) i a la Escuela
de Artes de Huesca (2005-

Conservadora i gestora de
col·leccions fotogràfiques al
Museu Marítim de Barcelona
(2015-2016). Creació i
desenvolupament de diversos

Professorat extern

Fotografia
Artística,
Màster en
Fotografia
(Instituto
Politécnico
Tomar)

2006)

projectes editorials i de
comissariat de fotografia i
il·lustració (2008-2014).

Rosina Herrera Garrido

Diplomada
en
Conservació
i
Restauració
de Béns
Culturals,
llicenciada
en Historia
de l’Art,
diplomada
en
Conservació
de
Fotografia a
la George
Eastman
House and
the Image
Permanence
Institute
(Rochester,
NY)

Conservadora
de Patrimoni
Fotogràfic,
Rijksmuseum
d’Amsterdam
(2014-2016)

5%

Màster de Patrimonio
Audiovisual de la
Universidad Complutense
de Madrid, Màster de
Fotografia de la Universitat
Politècnica de València,
tallers per a diferents
universitats i institucions
d’Espanya, Portugal i Mèxic.

Treballs, publicacions i beques
diverses. A destacar: Andrew W.
Mellon Research Fellow al
Museum of Modern Art de Nova
York (2007-2010), i estudis sobre
restauració i conservació de
material fotogràfic en les millors
revistes internacionals
especialitzades en aquesta
temàtica.

Pau Maynés Tolosa

Llicenciat en
Història de
l’Art,

Conservador
de Patrimoni
Fotogràfic.

5%

Seminaris a l’Institut
National du Patrimoine de
Paris, Institut de Formation

Ha treballat per diferents
institucions com Société
Française de Photographie,

Diploma de
Museologia
per l’École
du Louvre
de Paris,
Diploma de
Restaurador
en
Fotografia
per l’Institut
National du
Patrimoine
de Paris,
Fotografia a
l’IEFC de
Barcelona i
a la George
Eastman
House de
Rochester
NY
Pep Parer Farell

Fundador de
l’empresa
Corebarna SL,
Barcelona

Fotògraf

5%

des Restaurateurs
d’Oeuvres d’Art de Paris,
Andrew W. Mellon
Advanced Program on
conservation of
Photographs-George
Eastman House de
Rochester-NY, Universitat
Politècnica de València,
Malta Centre for
Restoration.

Musée Carnavalet, École
Nationale de Ponts et Chaussées,
tots ells a París; Metropolitan
Museum of Art de Nova York,
George Eastman House i
Nicholas Graver Collection de
Rochester-NY, Museu Marés de
Barcelona, Museu del Prado de
Madrid, entre d’altres.

Professor de tècniques
fotogràfiques a l’Institut
d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya (IEFC) (20002016)

Conservador de l’IEFC durant 6
anys, autor de diverses
publicacions i exposicions
fotogràfiques, en l’àmbit dels
arxius i dels museus.

Professor de seminaris i
tallers a la Universidad de
Sevilla (2011-2016) i al
Centro de Documentación
de la Imagen de Santander
(2015)

Josep Pérez Pena

Llicenciat en
Belles Arts

Professor de
secundària i
batxillerat

10%

Professor de secundària i
batxillerat (1997-2016),
cursos i tallers especialitzats
en conservació fotogràfica.

Conservació fotogràfica al taller
d’Angel Fuentes (Saragossa
1994-1996), tècnic del Seminari
de Conservació Fotogràfica (Osca
1995-1998).

Rafel Torrella Reñé

Llicenciat en
Història de
l’Art,
diplomat de
Fotografia
per l’IEFC, i
per la
George
Eastman
House de
RochesterNY

Tècnic
superior en
art i història a
l’Arxiu
Històric de la
Ciutat de
BarcelonaAHCB,
Ajuntament
de Barcelona
(1990-2016)

10%

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, Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya.

Director de l’Arxiu Fotogràfic de
Museus (1990-1994) i de l’Arxiu
Fotogràfic de l’AHCB (19941996). 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.

6.1.1. Personal acadèmic disponible
El personal acadèmic és suficient i adequat, d’acord amb les característiques del títol i el
nombre d’estudiants.
Pel que fa al professorat de l’ESCRBCC, el màster compta amb quatre doctors que dirigiran els
treballs finals, 1 doctora que impartirà l’assignatura d’Història de la fotografia i de les
tècniques fotogràfiques i 1 professora responsable de l’assignatura de Pràctiques. A més, tres
d’aquests professors també són catedràtics.
La resta del professorat són 6 professionals externs especialitzats en conservació i restauració
de patrimoni fotogràfic i 1 fotògraf també extern. Tots ells compten amb experiència docent i
són reconeguts en els seus respectius àmbits.

6.1.2. Previsió de professorat i altres recursos humans necessaris
Tot el personal docent, d’administració i serveis de l’ESCRBCC col·laborarà en el
desenvolupament de les tasques qui siguin necessàries per al bon desenvolupament del
màster.
Entre aquests es troben:
-

Professors de l’especialitat de conservació i restauració de document gràfic, de
pintura, d’escultura, d’arqueologia, de biologia, d’història de l’art, fotografia i arts
plàstiques.

-

Personal de secretaria i administració: dos conserges i una administrativa.

-

Servei de neteja i manteniment: tres treballadors segons l’empresa adjudicatària del
contracte de manteniment.

-

Servei de manteniment del material informàtic: una empresa privada i un tècnic del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que actuen sota la
supervisió del coordinador TIC de l’ESCRBCC.

-

Servei de creació i manteniment de la pàgina web i de la plataforma docent virtual
Moodle i de gestió Intranet, per part d’una empresa privada i el coordinador TIC de
l’ESCRBCC.

-

Servei de transport i gestió de residus perillosos: empresa de serveis integrals
subministrada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

6.1.3. Mecanismes que es disposa per assegurar la igualtat entre homes i dones i la
no discriminació de persones amb discapacitat
En referència a la igualtat entre homes i dones, i a la no discriminació de persones amb
discapacitat en el procés de selecció de persones per al màster, s’actua d’acord amb la
legislació vigent:
-

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

-

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la
seva revisió vigent des de l’1 de gener de 2015.

-

Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, pel que s’aprova el reglament d’ingrés, accés i
admissió de noves especialitats als quals es refereix la LOE.
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-

Reial Decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel que es determina la consideració de la
persona amb discapacitat a efectes de la llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.

-

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

6.2. Altres recursos humans disponibles
6.2.1. Un altre personal acadèmic no contemplat en l'apartat anterior
La planificació dels recursos humans disponibles al llarg de la implantació del màster serà duta
a terme per part del Director, el Cap d’estudis i el Coordinador pedagògic, amb el suport del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

6.2.2. Recursos humans especialitzats de suport a la docència
Les institucions que tenen conveni amb l’ESCRBCC i que poden acollir estudiants del màster
en pràctiques, posaran un tècnic de la institució com a tutor-responsable dels alumnes.

6.2.3. Personal d'administració i serveis dedicat al màster
Personal de secretaria i administració: dos conserges i una administrativa.

72

7. Recursos materials i serveis
7.1. Justificació de l'adequació dels mitjans materials i serveis
disponibles
Aules, laboratoris, tallers, cabines i equipaments especials
L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya, com a centre que imparteix ensenyaments artístics superiors de
conservació i restauració de béns culturals, reuneix tots els requisits referits a instal·lacions i
recursos materials, i disposa de l'estructura organitzativa necessària per al desenvolupament
d’aquests ensenyaments. Els requisits estan regulats en el Real Decret 303/2010, de 15 de
març, en el qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen aquests
ensenyaments i que regula la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
Les instal·lacions i els recursos que es posaran a disposició per als ensenyaments de màster
són els següents:
- Laboratori de conservació i restauració d’obra gràfica (T9):
Pica mòbil de 250x150cm, cubetes de diferents mides, aigua desionitzada, aigua tractada amb
filtre de carbó actiu, negatoscopi, llapis de vapor, humidificador, micròmetre, pH-metre
d’elèctrode de superfície plana, laminadora, màquina de tallar passe-partout, segelladora,
premsa manual gran i petita, disgregadora, reintegradora mecànica “Vinyector”, aparell
“Aerosol System”, taula de succió, taula de succió amb sistema d’humidificació, balança de
precisió, càmera digital, aparell de bany maria, magneto-agitador, lupa binocular, lupes amb
llum fluorescent, microscopi digital “Dinolite”, eines (serres, martells, llimes, agulles, punxó,
brunyidors, plegadores, xifles…), PC i canó de projecció.
- Laboratori de conservació i restauració de 2n curs comú (T11):
Focus halogen i normal, nevera, assecadors, ventilador, termo, armaris, arxivadors, taules
d’alumnes i professor, cadires i 20 tamborets, PC i canó de projecció.
- Aula teòrica i d’informàtica (B3):
PC i canó de projecció, 22 PCS alumnes, 3 impressores làser B/N, un escàner, xarxa interna i
internet. Taula i cadira del professor, 5 taules grans i 25 cadires individuals.
- Aula teòrica i d’informàtica (A2):
PC i canó de projecció, 12 PCS alumnes, xarxa interna i internet, taula i cadira del professor,
20 cadires de pales (també per esquerrans), 12 cadires individuals i 4 taules grans per als PCS i
reunions de treball.
- Aula de fotografia (A1):
Ampliadores, assecadora, 6 càmeres digitals, 32 objectius, aparell de reflectografia d’IR, llum
ultraviolada, anells automàtics i d’extensió, bany termostàtica, caixa de llum, filtres
polaritzadors, flashos, fotòmetres, marginadors, objectius ampliadors i de càmera, placa
radiant, projector, respatller polaroide, taula de reproducció, tele convertidor, visor lupa,
visor pentà prisma, cisalla, focus halogen i normal, interfit i Einchrow, nevera, finestres de
llum, paraigües, PC, canó de projecció i pantalla.
- Laboratori d’òptica i biologia (B1):
Focus halogen i normal, pantalla de llum, plafó, taulers de laboratori, arxivador de làmines,
balança de cuina i de peses, cristal·litzadors, cronòmetres, dinamòmetres de molla,
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duròmetres, espessímetres, higròmetres, luxòmetre, manòmetre, pH-metres, psicròmetre,
pipetejadors, termohigrògrafs de sonda i digitals, termòmetres de sonda i digitals,
espectròmetre UV, càmeres digitals, sensors de consoles EXAO, lupes binoculars, sistema de
polimerització UV, colorímetre, serra de diamant de baixa velocitat per làmina prima, 4 PC per
alumnes, 1 PC professor, canó de projecció i impressora.
- Laboratori de física i química (B2):
Agitador de pales i magnètics, balança elèctrica, cubeta de banys i d’ultrasons, lupa binocular i
bracarti, serra de baixa velocitat, vitrina extractora, campana extractora, armaris de
seguretat, focus d’halògens i normal, pissarra electrònica, PC, projector, assecador de paret,
microscopi òptic petrogràfic (MOP) i microscopi òptic biològic de camp fosc.
- Espai d’anòxia.
Generador de nitrogen que es connecta amb una bossa estanca, fabricada individualment per
a cada peça. El nitrogen es pot subministrar tant en sec com humit en funció de les
necessitats de cada suport, les condicions mediambientals i l’estat de conservació de la peça
que cal tractar. Termosegelladora, oxímetre, material capturador d’O2 i 8 vàlvules.
Finalment, cal assenyalar que no hi ha cap barrera arquitectònica que impedeixi l’accés a
l’ESCRBCC a les persones amb mobilitat reduïda. L’accés a les aules, tallers i laboratoris està
garantit amb tres ascensors i rampes.
Altres serveis que proporciona el centre
- Biblioteca especialitzada, amb capacitat per a 40 lectors, servei de préstec, zona Wi-Fi, i un
fons que augmenta anualment i que el juny de 2016 és de 5.909 llibres, 3.475 revistes i 402
registres audiovisuals. La biblioteca compta amb una zona annexa amb 4 PCS, xarxa interna i
Internet. Taula gran i 4 cadires individuals.
- Espai d’ús polivalent amb capacitat per a exposicions i activitats artístiques de 70 m2.
- Sala d’actes amb capacitat per a 160 persones, ordinador, connexió a Internet, Wi-Fi, canó
de projecció i pantalla de projecció, preparada per a congressos, seminaris i simposis.
- L’ESCRBCC ofereix un servei extern d’anòxia per a obres d’art.

- Espai d’emmagatzematge de productes de 30 m2.
- Publicació anual: Unicum, editada per l’ ESCRBCC des del curs 2000-2001.
- Servei de reprografia.
- Servei d’informàtica.
- Plataforma virtual Moodle i Intranet.
- Bar amb capacitat per a 50 persones.
Xarxes socials:
Facebook: <https://www.facebook.com/escrbcc/>
Instagram: <https://www.instagram.com/escrbcc_barcelona/>
Si escau, informació sobre convenis que regulin la participació d’altres entitats en el
desenvolupament de les activitats formatives. En qualsevol cas, caldrà justificar que els
mitjans materials i serveis disponibles a les entitats col·laboradores permeten garantir el
desenvolupament de les activitats formatives planificades
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L’ESCRBCC compta amb la col·laboració de centres professionals de contrastada solvència per
realitzar pràctiques externes. Totes aquestes institucions han estat escollides perquè disposen
dels mitjans materials i dels espais més adequats per garantir la qualitat de les activitats
formatives planificades. A més a més, disposen entre el personal responsable de la conservació
i restauració de les seves col·leccions fotogràfiques, amb professionals amb demostrada
experiència per tutoritzar les pràctiques externes del màster de forma adequada.
Totes aquestes institucions disposen, doncs, de la infraestructura necessària i personal
especialitzat:
- Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)
<http://centrederestauracio.gencat.cat/ca/que_restaurem/paper_i_obra_grafica/>
- Filmoteca de Catalunya
<http://www.filmoteca.cat/web/centre-de-conservacio-i-restauracio/coneix-el-centre-deconservacio-i-restauracio>
- Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
<http://anc.gencat.cat/ca/serveis/informacio/>
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB)
<http://arxiufotografic.bcn.cat/es/galeria/instalaciones-del-archivo_33_48>
- Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
<http://www.museunacional.cat/ca/conservacio-restauracio>
- Diputació de Tarragona / Escola d’Art i Disseny de Tortosa (EADT)
<http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadto/patrimoni/noustallers.php>
- Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)
<http://www.iefc.cat/escola/graduat-fotografia.php>
- Biblioteca de Catalunya (BNC)
<http://www.bnc.cat/Professionals/Preservacio-i-conservacio>
- Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)
<http://www.macba.cat/ca/conservacio>
- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHB)
<http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/>
- Museu Marítim de Barcelona (MMB)
<http://www.mmb.cat/>
-Filmoteca de Catalunya (FC)
<http://www.filmoteca.cat/web/biblioteca>
Amb totes aquestes institucions, l’ESCRBCC té signats diversos convenis per tal de realitzar les
assignatures curriculars de pràctiques externes del títol superior de conservació i restauració
de béns culturals. Aquests convenis serviran de marc per a les pràctiques externes del màster.
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Cal destacar els convenis signats amb la Biblioteca de Catalunya (11.11.2013), l’Institut de
Cultura de Barcelona (29.01.2013), la Diputació de Barcelona (29.11.2013), l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural (15.01.2015) i el Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(25.03.2016), entre d’altres. Per una relació detallada de les institucions amb les quals
l’ESCRBCC té signats convenis de pràctiques, vegeu:
< http://www.escrbcc.cat/estudis/pla-destudis/practiques/> [consulta: 8.03.2016].

7.2. Previsió d'adquisició dels recursos materials i serveis necessaris
El professorat de l’ESCRBCC, així com les despeses de secretaria, consergeria i infraestructures
van a càrrec del pressupost general de l’ESCRBCC. En canvi, el professorat extern, els materials
i utillatge necessaris per al màster s’han de finançar amb l’import de les matrícules.
Actualment el preu d’un crèdit ECTS per cursar un màster és de 35 euros. Vegeu:
<http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/index.html?anexos
=1&selectedYear=2013&selectedMonth=4&numDOGC=6374&language=ca_ES&newLang=ca_
ES> [consulta: 8.03.2016].
Així, doncs, la matrícula de 60 crèdits anuals suposa una quantitat de 2.100 euros per
estudiant. La previsió és de 15 estudiants anuals, la qual cosa suposa uns ingressos de 31.500
euros. Tanmateix, cal recordar que els ingressos per matrícula no són mai íntegres perquè
alguns estudiants tenen bonificacions del 50 % (família nombrosa i monoparental) o
exempcions (minusvalidesa 33 % mínim, família nombrosa categoria especial, víctimes d’actes
terroristes i persones sotmeses a mesures privatives de llibertat). A més, cal recordar que
també hi pot haver validacions i reconeixements, de manera que en aquest cas el preu del
crèdit és inferior. Finalment, cal preveure que les places de matrícula a modalitat parcial
tampoc paguen el preu complet de tot el curs.
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8. Resultats previstos
8.1. Valors quantitatius estimats per als indicadors i la seva justificació
Taxes

Previsions en percentatges

Taxa de graduació

60-70%

Taxa d'abandonament

10-20%

Taxa d'eficiència

80%

Breu justificació de les previsions especificades en el quadre anterior
Atès que es tracta d’una nova titulació i no es poden emprar referents propis, s’ha fet la
consulta de les taxes obtingudes per titulacions similars a la que aquí es proposa.
En concret s’ha consultat el màster de Direcció de Projectes de Conservació i Restauració que
s’imparteix a la Universitat de Barcelona:
<http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/conservaciorestauracio/presentacio>
I el màster de Fotografia Creativa de la Universitat de Girona:
<http://es.eram.cat/estudios/masters/master-en-fotografia-creativa/>
<http://ca.eram.cat/eu-eram/qualitat/ i http://winddat.aqu.cat/ca/agrupacio/10009/>
Les previsions dels percentatges sorgeixen de l’estudi dels resultats de les taxes que
publiquen aquests màsters i de la reflexió de les previsions proposades per al màster que ens
ocupa.
Cal dir que s’han escollit dos màsters amb taxes de valors significativament diferents, per tal
de tenir una visió més objectiva, però cal també remarcar que les dades més fiables de les
taxes, corresponen a l’últim curs 2014-2015, i per tant, l’estudi no compta amb dades molt
extenses per tal de fer la comparació.
A continuació es presenta un resum de l’estudi:
Taxa de graduació
Màster

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

Direcció de projectes
de C-R

No documentat

No documentat

45,5%

Fotografia Creativa

No documentat

No documentat

23%

Taxa d’abandonament
Màster

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

Direcció de projectes
de C-R

No documentat

No documentat

27,3%

Fotografia Creativa

No documentat

0%

14%
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Taxa d’eficiència
Màster
Direcció de projectes
de C-R
Fotografia Creativa

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

100%

100%

100%

No documentat

98,28%

96,69%

Es parteix d’aquest resultats per tal de fer una proposta:
Taxa de graduació: pel que fa a aquesta taxa, la mitjana obtinguda de les universitats
estudiades és del 34,25%. En el nostre cas, creiem que podem aspirar a obtenir una taxa de
graduació al voltant del 60-70%. Aquesta previsió es fa a partir de la seguretat en
l’especificitat de l’ensenyament del màster i en la temporització d’un curs per realitzar-lo (60
crèdits).
Taxa d’abandonament: la mitjana obtinguda de l’estudi dels altres màsters és
d’aproximadament un 20%. En la nostra proposta creiem que podria oscil·lar entre un 10 i un
20%, atès que aquest percentatge equivaldria a 1 o 2 alumnes per curs.
Taxa d’eficiència: pel que fa als valors publicats dels màsters consultats, aquesta taxa obté
una mitjana gairebé del 99%. En el nostre cas, tot i estar segurs de la qualitat del màster que
oferim, no creiem que sigui prudent proposar una taxa tant elevada o tant propera a la
perfecció, ja que considerem que al ser una titulació de nova creació de ben segur caldrà fer
modificacions i ajustos després del primer curs per poder assolir la màxima eficiència. Per això
creiem que en un principi podem arribar a assolir un 80% d’eficiència, millorable en els cursos
posteriors.
Aquestes taxes s’obtenen a partir dels indicadors previstos al SGIQ-ESCRBCC.
<http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/ > i apartat 9 d’aquesta memòria.
I segons la Guia d’Indicadors Docents de AQU:
<http://www.aqu.cat/doc/doc_11580626_1.pdf>

8.2. Procediment general per valorar el progrés i els resultats
Es preveuen un seguit d’indicadors que es poden considerar per calcular el resultat de les
taxes comentades a l’apartat 8.1, i altres que puguin ser objecte d’estudi per tal de valorar el
progrés i resultats del màster.
Valoració docent i pedagògica:
- La nota acadèmica (mitjana de l’expedient acadèmic), com un indicador de la qualitat dels
resultats d’aprenentatge assolits. La nota i valoració del TFM. La valoració de les pràctiques
externes.
- El percentatge de crèdits superats per curs acadèmic, com a indicador de la velocitat de
l’assoliment dels resultats acadèmics tenint en compte la doble modalitat d’estudiants a
temps complet i parcial.
- Percentatge d’estudiants aprovats, suspesos i no presentats per assignatura.
- Percentatge d’aprovats en primera convocatòria per assignatura.
- Distribució i evolució de les qualificacions per assignatura.
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- Durada màxima dels estudis per cohort.
- Valoració dels percentatges dels alumnes que no arriben al nivell mínim i dels que
abandonen aquests estudis. Anàlisis de les causes i les accions realitzades pels tutors i/o el
coordinador.
Es tindrà en compte també l’informe final de la Comissió de màster i del Coordinador, i els
informes dels tutors en relació al seguiment del procés d’aprenentatge que haurà d’incloure
el registre d’incidències i de les entrevistes realitzades.
Valoració dels alumnes:
- Índex de satisfacció dels estudiants en relació amb l’assoliment dels resultats d’aprenentatge
previstos, a partir d’enquestes de valoració docent i aprenentatge que valoraran:
- Percentatge de satisfacció de l’alumnat amb els programes formatius.
- Percentatge de satisfacció de l’alumnat amb el programa de pràctiques externes.
- Percentatge de satisfacció de l’alumnat del centre amb el programa de mobilitat.
- Percentatge de satisfacció de l’alumnat rebut amb el programa de mobilitat.
- Percentatge de satisfacció de l’alumnat amb el PAT.
- Percentatge de satisfacció de l’alumnat amb les infraestructures i serveis.
Valoració del professorat:
- Índex de satisfacció del professorat en relació al nivell que els estudiants han assolit. Això
també pot permetre comprovar el grau de desenvolupament del perfil professional de
l’alumne segons els objectius i competències del màster, a partir d’enquestes al professorat.
- Índex de satisfacció del professorat amb les infraestructures i serveis.
Valoració de la participació externa:
- Valoració de la participació d’avaluadors externs d’institucions de referència i especialitzats
en l’àmbit de la conservació i restauració de material fotogràfic, en la valoració dels TFM i en
les pràctiques professionals.
- Índex de satisfacció de les entitats col·laboradores amb el màster, sobre tot les relacionades
amb les pràctiques.
- Valoració dels resultats d’inserció laboral mitjançant una enquesta a partir del 4t any
d’implantació del màster.
El seguiment i mesura es realitzarà amb la recollida d’indicadors i l’elaboració de l’informe
anual de seguiment del procediment. Aquests indicadors i l’informe ajuden a conèixer els
resultats que s’obtenen, el grau de compliment dels objectius previstos i com orientar les
millores del procediment.
La Comissió de qualitat de l’ESCRBCC és l’òrgan encarregat de rebre, revisar, valorar, i aprovar
aquest informe per fer el seguiment i millora del sistema. Realitza l’avaluació i defineix les
millores, establint, si s’escauen, els requeriments i les recomanacions pertinents.
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9. Sistema de garantia de qualitat
De conformitat amb la transparència que s’exigeix als centres d’ensenyament superior en el
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, l’ESCRBCC disposa de polítiques i d’un sistema de
garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels programes formatius que imparteix, formalment
establerts i públicament disponibles.
Aquest sistema de gestió de la qualitat segueix les directrius establertes per l’agència de
qualitat AQU-Catalunya en el seu programa AUDIT i respecta els principis de legalitat,
publicitat, transparència i participació.
L’ESCRBCC compta amb un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ-ESCRBCC),
públicament disponible. Vegeu: <http://www.escrbcc.cat/escola/qualitat/>
El disseny del SGIQ-ESCRBCC posa de manifest la implicació i el grau de compromís de l’equip
directiu i de tot el personal de l’escola en la qualitat dels programes formatius que el centre
imparteix.
El SGIQ-ESCRBCC defineix l'òrgan responsable de la política de qualitat de la titulació; concreta
els procediments d'avaluació i millora de la qualitat de l'ensenyament i el professorat segons
els objectius establerts; detalla els procediments que garanteixen la qualitat de les pràctiques
externes i els programes de mobilitat; inclou els procediments pels quals s'obté, analitza i difon
la informació sobre inserció laboral dels titulats, i especifica el seu ús en la revisió i millora de
la titulació; i incorpora els procediments pels quals s'obté, s'analitza i es difon la informació
sobre la satisfacció dels col·lectius implicats així com el seu ús en la revisió i millora de la
titulació.
El SGIQ-ESCRBCC ha estat avaluat favorablement dins del programa AUDIT-EAS que impulsa
AQU-Catalunya amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya en la convocatòria de 2014, essent aprovat per la Comissió d’Avaluació de la
Qualitat el 17 d’abril de 2015.
Vegeu:<http://portal.aqu.cat/informes/formularis/Public_Informes/frm_fitxa_centre.aspx?ens
_codiDGU=9993>
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10. Calendari d'implantació
Curs d'inici de la titulació
Es preveu la implantació del màster a partir del curs 2017-2018.
Calendari d'implantació de la titulació
Màster 60 crèdits

Setembre de 2017

10.2. Procediment d'adaptació
No existeixen plans d’estudis anteriors i, per tant, no cal aplicar cap procediment d’adaptació.

10.3. Ensenyaments que s'extingeixen
Codi

Estudi - Centre
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11. Persones associades a la sol·licitud
11.1. Responsable del títol
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Miquel

Mirambell

Abancó

Codi Postal

Municipi

Província

08033

Barcelona

Barcelona

Correu electrònic

Fax

Mòbil

escrbcc@xtec.cat

93 276 28 27

93 354 69 92

Domicili
c/ Aiguablava, 109-113

Càrrec
Director de l’ESCRBCC
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