
 
CALENDARI DE LES PROVES D’ACCÉS PELS ENSENYAMENTS D E CONSERVACIÓ I 

RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 
 

Dates d’inscripció: del 7 de maig al 31 de maig de 2011 
Horari de secretaria de 9 a 13h. Els dies 10, 17, 24 i 31 també per les tardes de 16 a 18h. 

 
-  8 de juny :  Llista provisional de persones admeses i excloses de la prova. 
- 12 de juny : Data límit  a subsanar els defectes en la documentació presentada. 
- 13 de juny : Llista definitiva de persones admeses i excloses. 
 
Oferta de places : 46 
 
PROVES:  18 i 19 de juny 
Els grups es faran un cop s’estableixi la llista definitiva de persones admeses a les proves. 
Realització de les proves: ESCRBCC. Carrer Aiguablava, 109-113, 08033 Barcelona. Telf: 933546992 
 
DIA 18 DE JUNY  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hores GRUP 1  Hores GRUP 2 
15 a 16 1r exercici de la part B: 

a) Comentari d’un text relacionat 
amb el patrimoni artístic o cultural. 

16 a 17 b) Comentari d’un text de divulgació 
científic o d’un estudi científic, 
elemental. ta

rd
a 

16 a 20 

 
 
2n exercici de la part B: 
a) Realització d’un dibuix de 
caràcter objectiu a partir d’un 
model real o imatge. 

 

18 a 20 2n exercici de la part B: 
b) Realització d’un treball relacionat 
amb la representació del color. 

 
DIA 19 DE JUNY 
 
 Hores GRUP 1 Hores GRUP 2 

9 a 10 1r exercici de la part B: 
a) Comentari d’un text relacionat 
amb el patrimoni artístic o cultural. 

10 a 11 b) Comentari d’un text de 
divulgació científic o d’un estudi 
científic, elemental. m

at
í 

12 a 14 2n exercici de la part B: 
b) Realització d’un treball 
relacionat amb la representació 
del color. 

 
 
 
 
 

9 a 13 

 
 
 
2n exercici de la part B : 
a) Realització d’un dibuix de 
caràcter objectiu a partir d’un model 
real o imatge. 

 
Qualificacions i admesos: 
- 25 de juny : Publicació de les qualificacions provisionals de la part A i B de la prova. 
- 26 i 27 de juny : S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit. 
- 28 de juny : Publicació qualificacions definitives. 
- 29 de juny i 2 de juliol : S’estableix el  termini per presentar reclamacions. 
- 3 de juliol :  Publicació de les qualificacions finals. 
 
Matriculació: 
- Del 4 a l’11 de juliol. 
 

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB DE L’ESCRBCC: www.xtec.cat/ escrbcc 

 Hores EXERCICIS ALUMNES 

9 a 11 
 

1r exercici de la part A : 
Continguts de coneixements humanístics i 
científics. 
 

 
TOTS 

GRUP 1 m
at

í 

11’30 
a 

13’30 

2n exercici de la part A: 
Continguts d’habilitats i manipulació de 
materials. 

GRUP 2 


