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Curs 2022-2023 
 
 

Distribució del pla d’estudis  del màster 
Tipus 

matèria Matèria Assignatura Tipus Semestre Crèdits  
assig matèria 

Matèries 
obligatòries 
comunes 

-Identificació i 
conservació preventiva 
del patrimoni fotogràfic 

Identificació de les tècniques 
fotogràfiques i caracterització dels 
materials fotogràfics 

OB 
 

1r semestre 
 6 12 

 Conservació preventiva dels materials 
fotogràfics 

OB 
 2º semestre 6 

-Intervenció del 
patrimoni fotogràfic 

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

OB 1r semestre 6 

18 
 

Conservació i restauració del 
patrimoni fotogràfic sobre suport de 
paper 

OB 1r semestre 
 6 

Conservació i restauració del 
patrimoni fotogràfic sobre suport de 
plàstic 

OB 1r semestre 6 

-Pràctiques  Pràctiques externes OB 2n semestre 12 12 

Matèria 
obligatòria 
amb assig. 
optatives* 

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

Història de la fotografia i de les 
tècniques fotogràfiques OP* 1r semestre 6 

6 
Reproducció de les tècniques 
fotogràfiques i digitalització OP* 1r semestre 6 

TFM -Treball final de màster TFM TFM 2n semestre 12 12 
*Aquesta matèria és obligatòria però cal triar entre dues assignatures optatives de 6 crèdits. 
 

Guia docent assignatura 
Conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre suport de vidre i metall 

 
1. Dades generals de l’assignatura 

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

Tipus d’assignatura  Obligatòria 

Caràcter Formació teòrica i metodològica 

Impartició Primer semestre 
Crèdits ECTS de l’assignatura   6 crèdits ECTS 
Hores 150 hores 

Desglossament del nombre 
total d’hores de l’assignatura                         

Estimació hores presencials 60 hores 
Estimació hores treballs dirigits (no presencials) 40 hores 
Estimació hores aprenentatge autònom 50 hores 

Responsable del Màster Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Coordinador del Màster i de la 
matèria Dr. Àlex Prunés i Bosch 

Professor/s que imparteixen 
l’assignatura Laura Covarsí Zafrilla 

Idioma d’impartició Castellano  

Descripció 
 

Aquesta assignatura estudia les característiques fisicoquímiques i 
els patrons de deteriorament dels processos fotogràfics amb suport 
de vidre i metall. També contempla el desenvolupament dels 
tractaments de restauració aplicats als deterioraments més comuns. 
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2. Competències generals 
- CG1. El titulat ha de ser capaç d’aplicar coneixements avançats que demostrin, en un context 
tecnològic altament especialitzat, una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i 
pràctics de la metodologia de treball en el camp de la conservació i restauració, i de l’exposició, 
emmagatzematge i dipòsit del material fotogràfic. 
- CG2. El titulat ha de ser capaç d’aplicar i integrar els coneixements adquirits a partir de la seva 
comprensió per tal de tenir la capacitat de resoldre problemes en contextos interdisciplinaris. 
- CG3. El titulat ha de tenir la capacitat de seleccionar la teoria científica i la metodologia més adients 
en cada cas a partir d’una reflexió ètica i a partir de la normativa internacional. 
- CG4. El titulat ha de tenir l’habilitat de realitzar els projectes d’intervenció previs i la capacitat de 
gestionar la documentació posterior que es derivi de cada intervenció 
- CG5. El titulat ha de tenir l’habilitat de gestionar intervencions complexes a partir de la proposta de 
noves metodologies de treball en la gestió i intervenció del patrimoni fotogràfic. 
- CG6. El titulat ha de ser capaç de transmetre els resultats derivats de la investigació i/o intervenció 
realitzada. 
- CG7. El titulat ha de tenir la capacitat de participar en projectes d’investigació a nivell científic i 
tecnològic en el camp del patrimoni fotogràfic, en contextos interdisciplinaris. 
4. Competències específiques 
- CE1. El titulat ha de tenir la capacitat d’identificar els diferents tipus de tècniques fotogràfiques i els 
materials emprats en la seva fabricació i manufactura. 
- CE2. El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar sistemes de presentació, 
exposició, emmagatzematge i dipòsit de material fotogràfic. 
- CE3. El titulat ha de tenir la capacitat de caracteritzar i diagnosticar l’estat de conservació dels 
diferents tipus de suport fotogràfic, integrant els resultats dels estudis i les anàlisis científiques 
corresponents. 
- CE4. El titulat ha de tenir la capacitat de planificar i desenvolupar les diferents tècniques i 
procediments de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic sobre diferents suports. 
- CE5. El titulat ha de tenir la capacitat de poder identificar i descriure les diferents etapes de la 
historia de la fotografia i de les tècniques fotogràfiques. 
- CE9. El titulat ha de tenir la capacitat de dissenyar projectes d’intervenció i restauració del 
patrimoni fotogràfic sobre diferents suports, tant en actuacions individuals com interdisciplinàries.- 
CE10. El titulat ha de tenir la capacitat de desenvolupar projectes i actuacions de conservació 
preventiva del patrimoni fotogràfic en col·leccions i museus. 
5. Resultats aprenentatge 
1. Conèixer i respectar les normatives internacionals reconegudes, per tal d’assolir uns criteris 
coherents respecte als principis fonamentals i al codi deontològic de la conservació i restauració del 
patrimoni fotogràfic, per tal d’aplicar-los de forma adient en tots el processos d’intervenció. 
2. Adquirir consciència de la responsabilitat de la intervenció directa sobre el patrimoni fotogràfic. 
3. Conèixer i identificar la naturalesa, composició, procediments i tècniques emprats en el patrimoni 
fotogràfic: suport vidre i metall, suport paper i suport plàstic. 
4. Conèixer el protocol previ de realització d’un examen organolèptic del patrimoni fotogràfic. 
5. Identificar les degradacions que pot patir el patrimoni fotogràfic, i avaluar-ne les seves causes i 
efectes. 
6. Conèixer els tractaments i els diferents processos de conservació i restauració que es poden dur a 
terme en el patrimoni fotogràfic: suport vidre i metall, suport paper i suport plàstic. 
7. Experimentar amb diversos materials i processos tradicionals i moderns, per tal d’aplicar-los de 
forma adient en els tractaments de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 
8. Realitzar tractaments de restauració en el patrimoni fotogràfic per tal d’adquirir les habilitats i 
destreses bàsiques i assolir els criteris d’intervenció adients. 
9. Elaborar propostes de tractament i informes de conservació i restauració, per tal de deixar 
constància de l’estudi i les intervencions realitzades a les obres. 
10. Adquirir capacitat crítica per avaluar els tractaments de conservació i restauració del patrimoni 
fotogràfic, procurant la màxima eficàcia amb la mínima intervenció. 
11. Extrapolar el bagatge assolit mitjançant l’aprenentatge interdisciplinari i aplicar-lo en les 
pràctiques de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 
6. Continguts 
1. Estudi i identificació dels processos fotogràfics. Aplicació dels protocols d’identificació: suport, 
emulsions, imatge final i elements aportats. 
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2. Causes i efectes de deteriorament de la fotografia. 
3. Diagnòstic de l’estat de conservació: estabilitat química, física i biològica de tots els elements que 
conformen el registre. 
4. Criteris d’intervenció i metodologia aplicats a la conservació i restauració del patrimoni fotogràfic: 
suports i emulsions.  
5. Tècniques i procediments d'intervenció per a la conservació i restauració del patrimoni fotogràfic: 
suports i emulsions.  
6. Documentació dels processos d’intervenció de conservació i restauració del patrimoni fotogràfic. 
7. Activitats formatives de l’assignatura 

Activitat formativa Hores Presencialitat 
Teoria. 10 100% 
Pràctica de taller, laboratori, experimental. 50 100% 
Esdeveniments científics i/o divulgatius. 10 100% 
Sortides. 5 100% 
Presentació/exposició. 5 100% 
Treball tutorat. 20 10% 
Treball autònom de l’estudiant. 50 0% 
8. Programació de l’assignatura 
Unitat de programació 1: Processos fotogràfics amb suport de metall I. 
Daguerrotip 

20 hores 

Descripció:  
Aquesta primera unitat resumirà els primers processos fotogràfics que van emprar suport de metall 
des de l’heliografia i punt de vista de Nicéphore Niépce al daguerreotip de Jacques Mandé Daguerre. 
Un cop vist el context històric, es realitzaran exercicis pràctics d'identificació i diagnosi de 
deterioraments en obra real. 
Per últim, també a la part pràctica, s'executaran tractaments en daguerreotips. Aquests tractaments 
serviran per aplicar diferents criteris d'intervenció, fer propostes de tractament i documentar tot el 
procés. 
 
Activitats formatives: 

- Teoria. Impartida pel professor. 
- Pràctica de taller, laboratori, experimental. Un daguerreotip a restaurar per cada alumne. 
- Presentació / exposició. Els alumnes exposaran als seus companys el tractament realitzat i les 

seves troballes durant el procés d'intervenció. 
 

Metodologies docents: 
- Mètode expositiu / lliçó magistral. 
- Estudi de casos. Activitat participativa, en grup. Identificació i valoració de l'estat de 

conservació de diferents exemples. 
- Pràctica de la conservació i la restauració en obra real. Documentació de danys emprant llum 

normal, especular i ultraviolada. Diagnosi del deteriorament i proposta de tractament. 
Realització de caixa o funda protectora a mida per al daguerreotip restaurat. 

- Realització de la carpeta d'aprenentatge (dossier). Amb les imatges i informe de l'obra 
restaurada. 
 

Sistema d’avaluació: 
- Proves escrites. 
- Proves orals. 
- Treballs. Documentació tècnica. 
- Exercicis pràctics. 
- Participació a classe. 

 
Ponderació: 35% 
 
 Unitat de programació 2: Processos fotogràfics amb suport de metall II. 
Ferrotip. 

10 hores 

Descripció:  
Aquesta unitat se centra el procés fotogràfic conegut com a ferrotip. 
S'estudiarà la seva evolució, els canvis en la tècnica i presentació en el temps. Es veuran exemples 
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per tal d'identificar i diagnosticar deterioraments amb exemples d'obra real. 
Es restaurarà un ferrotip i es realitzarà un estoig / carpeta de protecció a mida. Aquestes activitats 
pràctiques ajudaran a l'alumne a prendre consciència sobre els diferents criteris d'intervenció, a 
realitzar propostes de tractament, documentar el procés i aplicar els seus coneixements sobre 
conservació preventiva a l'hora de realitzar el muntatge de protecció. 
A l'hora de restaurar, es posarà èmfasi en les diferents maneres de tractar i minimitzar la corrosió del 
suport, un dels problemes més comuns i nocius en aquest tipus d'obres. 
 
Activitats formatives: 

- Teoria. Impartida pel professor. 
- Pràctica de taller, laboratori, experimental. Un ferrotip a restaurar per cada alumne. 
- Presentació / exposició. Els alumnes exposaran als seus companys el tractament realitzat i les 

seves troballes durant el procés d'intervenció. 
 

Metodologies docents: 
- Mètode expositiu / lliçó magistral. 
- Estudi de casos. Activitat participativa, en grup. Identificació i valoració de l'estat de 

conservació de diferents exemples. 
- Pràctica de la conservació i la restauració en obra real. Documentació de danys emprant llum 

normal, especular i ultraviolada. Diagnosi del deteriorament i proposta de tractament. 
Realització de sobre, carpeta o funda protectora a mida per al ferrotip restaurat. 

- Realització de la carpeta d'aprenentatge (dossier). Amb les imatges i informe de l'obra 
restaurada. 
 

Sistema d’avaluació: 
- Proves escrites. 
- Proves orals. 
- Treballs. Documentació tècnica. 
- Exercicis pràctics. 
- Participació a classe. 

 
Ponderació: 15% 
 
Unitat de programació 3: Processos fotogràfics amb suport de vidre I. 
Ambrotip, plaques per a llanterna màgica i autocroms. 

10 hores 

Descripció:  
Unitat centrada en processos fotogràfics sobre suport de vidre i imatge positiva. 
La unitat comença amb l’ambrotip, procés més antic, la presentació i muntatge és molt similar al dels 
daguerreotips. 
Es veuran també diferents exemples de plaques de llanterna màgica (al col·lodió, amb emulsió de 
gelatina, pintades a mà, etc.). 
Finalment, s'estudiarà la història i estructura del primer procés a color, l’autocrom. 
 
Activitats formatives: 

- Teoria. Impartida pel professor. 
- Estudi de casos. Activitat participativa, en grup. Identificació i valoració de l'estat de 

conservació de diferents exemples. 
- Treball autònom de l'estudiant. Realització d'una proposta de tractament per a un objecte 

donat (ambrotip, placa de llanterna màgica o autocrom). 
- Realització d'un sobre de protecció. 

 
Metodologies docents: 

- Mètode expositiu / lliçó magistral. 
- Treball individual tutoritzat. 
- Estudi de casos. 

 
Sistema d’avaluació: 

- Proves escrites. 
- Proves orals. 
- Treballs. Documentació tècnica. 
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- Exercicis pràctics. 
- Participació a classe. 
-  

Ponderació: 15% 
 
Unitat de programació 4: Processos fotogràfics amb suport de vidre II. 
Negatius en placa 

20 hores 

Descripció:  
En la teoria s'exposarà la història dels negatius en placa des dels exemples més antics en albúmina 
fins a la gelatina, passant pel col·lodió humit. 
Un cop, vist el context històric es desenvoluparan el tipus d'estructura i els diferents patrons de 
deteriorament de cada tipus. Es posarà èmfasi també en les diferents tècniques de retoc i 
emmascarament que solen acompanyar aquestes obres. 
A la part pràctica, l'alumne tindrà oportunitat d'estabilitzar emulsions delaminades i consolidar 
plaques trencades. 
 
Activitats formatives: 

- Teoria. Impartida pel professor. 
- Pràctica de taller, laboratori, experimental. Dues plaques a restaurar per cada alumne. 
- Presentació / exposició. Els alumnes exposaran als seus companys el tractament realitzat i les 

seves troballes durant el procés d'intervenció. 
 

Metodologies docents: 
- Mètode expositiu / lliçó magistral 
- Estudi de casos. Activitat participativa, en grup. Identificació i valoració de l'estat de 

conservació de diferents exemples. 
- Pràctica de la conservació i la restauració en obra real. Documentació de danys emprant llum 

normal, especular i ultraviolada. Diagnosi del deteriorament i proposta de tractament. 
Realització de sobre, carpeta o funda protectora a mida per al ferrotip restaurat. 

- Realització de la carpeta d'aprenentatge (dossier). Amb les imatges i informe de l'obra 
restaurada. 

- Al final de l’assignatura hi haurà una sortida per a visitar alguna de les col·leccions 
fotogràfiques de la ciutat que alberguen aquest tipus de materials. 
 

Sistema d’avaluació: 
- Proves escrites. 
- Proves orals. 
- Treballs. Documentació tècnica. 
- Exercicis pràctics. 
- Participació a classe i durant la visita. 

 
Ponderació: 35% 
 
9. Sistemes d’avaluació 
CRITERIS D’AVALUACIÓ 
- Capacitat d’assimilar i transmetre els coneixements teòrics de forma escrita i/o oral. 
- Ús correcte de la terminologia específica. 
- Participació de l’alumne en les activitats proposades. 
- Interès en la recerca d’informació relacionada amb les activitats proposades. 
 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ 
- Realització de totes les activitats proposades. 
- Valoració dels coneixements assolits a partir de treballs teòrics i/o proves de coneixement. 
- Valoració de la participació de l’alumne amb les activitats realitzades a classe. 
- Proves escrites. 
- Proves orals. 
- Treballs. 
- Exercicis pràctics. 
 
CÀLCUL DE NOTES: 
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- Proves escrites: 25% 
- Proves orals: 15% 
- Treballs. Documentació tècnica: 10% 
- Exercicis pràctics: 45% 
- Participació a classe: 5% 

 
10. Fonts d’informació bàsica 
- BOADAS, J.; CASELLAS, Ll-E., SUQUET, M. A., Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas 
[Girona]: CCG Ediciones, 2001.  
- CANNARELLA, F. Conservation-restauration de trois négatifs sur verrer au collodion de Charles Marville, vers 
1865, appartenant historique de la Ville de Paris, Mémoire de fins d’études. Paris: Institut Nacional du Patrimoine, 
2010. 
- CARTIER-BRESSON, A. Le vocabulaire technique de la photograpie. Paris: Marval, 2007.  
- EGUNNIKE, L. Opalotypes: their evolution, technology, and care, Rochester, Advanced Residency Program in 
Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute, Rochester, 2005. Disponible en: 
<http://notesonphotographs.org/images/7/70/Lydia_Egunnike_ARP_Project_for_web.pdf> [Consulta: febrer 2019] 
- HERRERA GARRIDO, R. La conservación de vidrio en fotografía. Casos prácticos: negativos en placa, 
autocromos y placas de linterna. Actas de las conferencias Emerge. Jornadas de investigación emergente en 
conservación y restauración de patrimonio. València: Universitat Politècnica de València, 2014. Disponible en: 
<https://riunet.upv.es/handle/10251/47276> [Consulta: febrer 2019] 
- INNOCENTI, S. Preservation and restoration of Goglio´s archive-glass plate negatives, ICOM, Photographic 
Records Working Group Newsletter, April 2004, pp.6-7.  
- JAMES, R.S. Cleaning glass negatives. Toronto: Canadian Archivist, 1974. Disponible en: 
<http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/ca/article/view/13114/14353> [Consulta: febrer 2019] 
- LAVEDRINE, B., Les collections photographiques-Guide de Conservation Préventive. París: Arsag, 2000.  
- LAVÉDRINE, B. Re-conocer y conservar las fotografías antiguas. París: Comité des travaux Historiques, 2009. 
ISBN: 9782735507108. 
- McCABE, C., “Glass plate negatives: the importante of Relative Humidity in Storage”, Preeprints/Proceedings from 
the ARSAG Conference: Sauvegarde et Conservation de Photographies, Dessins Imprimes et Manuscrits, Actes des 
Journèes Internationales d’Etudes de L’ARSAG.   
- NDCC, DIBAM, CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION, El manual de preservación de 
bibliotecas y archivos del Northeast Document Conservation Center. Santiago de Chile: DIBAM, CNCR, 2000. 
Disponible en: <http://www.nedcc.org/resources/downloads/spplam3.pdf> [Consulta: febrer 2019] 
- OSTERMAN, M., An annotated bibliography relating to albumen on glass processes. Rochester, NY: Advanced 
Residency Program in Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute,  2001. 
Disponible en:< http://notesonphotographs.org/images/c/cf/Osterman_2001_Albumen_on_Glass_Literature.pdf> 
[Consulta: febrer 2019] 
- OSTERMAN, M., Niepceotype: The albumen on glass negative process. Rochester, NY: Advanced Residency 
Program in Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute, 2001. Disponible en: 
<http://www.notesonphotographs.org/images/d/d7/Osterman_2001_Niepceotype_Manual.pdf> [Consulta: febrer 
2019] 
- PAVÃO, L. Conservación de colecciones de fotografia. Granada: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Centro 
Andaluz de fotografía, Col·lecció Cuadernos técnicos/5, 2001.  
- REILLY, J., ”La preservación de las colecciones fotográficas en las bibliotecas de investigación”, Photo 
Preservation and the Research Library, Montainview, CA, Research Library Group, pp.7-17, 1991. Disponible en: 
<http://www.nedcc.org/downloads/sp3.pdf> [Consulta: febrer 2019] 
- SALVADOR BENÍTEZ, A. (coord.). Patrimonio fotográfico. De la visibilidad a la gestión. Gijón: Trea Editors, 2015. 
- VALVERDE, F., Guide for identification and preservation of negatives collections. Rochester, NY: Advanced 
Residency Program in Photograph Conservation, George Eastman House/Image Permanence Institute, 2000. 
Disponible en: 
<http://notesonphotographs.org/index.php?title=Valverde,_Maria_Fernanda._%22Guide_for_Identification_and_Pres
ervation_of_Negative_Collections.%22> [Consulta: febrer 2019] 
- VALVERDE, F. Negatives. Nature and evolution of processes, Rochester, NY: Image Permanence Institute, 
Rochester Institute of Technology, 2005. Disponible en: 
<https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/302> [Consulta: febrer 2019] 
- VV.AA. Coatings on photographs: materials, techniques and conservation, Constance Mc. Cabe (ed.), AIC 
Publications, American Institute for Conservation, 2006.  
 

 

http://notesonphotographs.org/images/7/70/Lydia_Egunnike_ARP_Project_for_web.pdf
https://riunet.upv.es/handle/10251/47276
http://journals.sfu.ca/archivar/index.php/ca/article/view/13114/14353
http://www.nedcc.org/resources/downloads/spplam3.pdf
http://notesonphotographs.org/images/c/cf/Osterman_2001_Albumen_on_Glass_Literature.pdf
http://www.notesonphotographs.org/images/d/d7/Osterman_2001_Niepceotype_Manual.pdf
http://www.nedcc.org/downloads/sp3.pdf
http://notesonphotographs.org/index.php?title=Valverde,_Maria_Fernanda._%22Guide_for_Identification_and_Preservation_of_Negative_Collections.%22
http://notesonphotographs.org/index.php?title=Valverde,_Maria_Fernanda._%22Guide_for_Identification_and_Preservation_of_Negative_Collections.%22
https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/302

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

