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Disposicions

RESOLUCIÓ
EDU/3777/2010, de 17 de novembre, per la qual s’aprova amb caràcter transitori 
el pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i 
restauració de béns culturals de l’Escola Superior de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de Catalunya.

El procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, iniciat l’any 
1999 amb la Declaració de Bolònia, comporta, a partir del curs acadèmic 2010-2011, 
l’adequació dels actuals plans d’estudi dels ensenyaments artístics superiors.

Mitjançant el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, s’ha establert l’ordenació 
dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació (BOE núm. 259, de 27.10.2009). L’article 11 preveu que les admi-
nistracions educatives, en l’àmbit de les seves competències, han d’aprovar el pla 
d’estudis corresponent a cada títol de graduat o graduada, d’acord amb el contingut 
bàsic aprovat pel Govern.

D’altra banda, s’ha publicat recentment el Reial decret 635/2010, de 14 de maig, 
pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Con-
servació i Restauració de Béns Culturals establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació (BOE núm. 137, de 5.6.2010).

Per a l’àmbit territorial de Catalunya, es troba en procés d’elaboració la norma 
reglamentària que ha d’ordenar els ensenyaments artístics superiors, la qual ha 
d’incloure el procediment d’aprovació dels plans d’estudi, tanmateix, mentres tant, 
és necessari aprovar-los de forma provisional, per tal de poder complir el termini 
de la seva implantació prevista per a l’inici del curs acadèmic 2010-2011.

Per això, atesa la proposta del pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics 
superiors de conservació i restauració de béns culturals, en les especialitats de 
conservació i restauració de béns arqueològics, conservació i restauració de do-
cument gràfic, conservació i restauració d’escultura, conservació i restauració de 
mobiliari, conservació i restauració de pintura, i conservació i restauració de tèxtils, 
presentada per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya,

RESOLC:

Aprovar amb caràcter transitori el pla d’estudis de grau dels ensenyaments ar-
tístics superiors de conservació i restauració de béns culturals en les especialitats 
de conservació i restauració de béns arqueològics, conservació i restauració de 
document gràfic, conservació i restauració d’escultura, conservació i restauració 
de mobiliari, conservació i restauració de pintura, i conservació i restauració de 
tèxtils, de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya, amb codi 08044961, per a ser impartit a partir del curs acadèmic 2010-
2011, que es detalla a l’annex.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, 
de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al re-
curs contenciós administratiu, davant el conseller d’Educació, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5765 – 29.11.201087062

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2077

Disposicions

administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de novembre de 2010

ERNEST MARAGALL I MIRA

Conseller d’Educació

ANNEX

Pla d’estudis de grau dels ensenyaments artístics superiors de conservació i res-
tauració de béns culturals

1. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria

Nom de l’especialitat: Conservació i Restauració de Béns 
Arqueològics

Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 151
Obligatòria 74

Optativa 6
Pràctiques externes (només si són obligatòries) 3

Treball fi de grau 6
Crèdits totals 240

Nom de l’especialitat: Conservació i Restauració de Document 
Gràfic

Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 151
Obligatòria 74

Optativa 6
Pràctiques externes (només si són obligatòries)  3

Treball fi de grau 6
Crèdits totals 240

Nom de l’especialitat: Conservació i Restauració d’Escultura
Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 151
Obligatòria 74

Optativa  6
Pràctiques externes (només si són obligatòries) 3

Treball fi de grau 6
Crèdits totals 240

Nom de l’especialitat: Conservació i Restauració de Mobiliari
Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 151
Obligatòria 74

Optativa 6
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Tipus de matèria Crèdits

Pràctiques externes (només si són obligatòries)  3

Treball fi de grau 6
Crèdits totals 240

Nom de l’especialitat: Conservació i Restauració de Pintura
Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 151
Obligatòria 74

Optativa * 6
Pràctiques externes (només si són obligatòries)  3

Treball fi de grau 6
Crèdits totals 240

Nom de l’especialitat: Conservació i Restauració de Tèxtils
Tipus de matèria Crèdits

Formació bàsica 151
Obligatòria 74

Optativa 6
Pràctiques externes (només si són obligatòries)  3

Treball fi de grau 6
Crèdits totals 240

2. Distribució dels crèdits per especialitat, matèria i curs

T=Tipus; C= Crèdits; AoS=Anual o  semestral

Primer curs (comú)

Matèria T Assignatura C AoS

Principis tècnics i metodològics de conservació-restauració FB Principis teòrics i pràctics de la conservació 
  i restauració de béns culturals I 13 Anual

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa 
per a la protecció del patrimoni FB Teoria i historia de la conservació i restauració 4 2n semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia clàssica 3 2n semestre

 FB Història de l’art I 4 1r semestre

 FB Història de les arts decoratives I 4 2n semestre

Procediments i tècniques artístiques FB Dibuix 7 1r semestre

 FB Volum 6 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Fonaments de la biologia i les ciències de la terra I 3 1r semestre

 FB Fonaments de la química i la física I 3 1r semestre

Tecnologia i propietats dels materials FB Materials I 4 2n semestre

Tècniques d’obtenció i tractament d’imatges FB Fotografia I 5 1r semestre

Recursos informàtics aplicats a la conservació-restauració FB Recursos Informàtics I 4 2n semestre

Segon curs (comú)

Matèria T Assignatura C AoS

Principis tècnics i metodològics de conservació-restauració FB Principis teòrics i pràctics de la conservació 
  i restauració de béns culturals II 19 Anual

Conservació preventiva: béns in situ, dipòsit, 
exposicions i trasllats FB Conservació preventiva  6 1r semestre

Metodologia de la investigació i de la documentació FB Metodologia de la investigació 2 2n semestre

 FB Tècniques de documentació 2 2n semestre
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Matèria T Assignatura C AoS

Història dels béns culturals FB Història de l’art II 4 1r semestre

 FB Història de les arts decoratives II 4 2n semestre

Procediments i tècniques artístiques FB Dibuix i color 4 2n semestre

 FB Volum i tècniques d’emmotllats i reproduccions 4 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Fonaments de la biologia i les ciències de la terra II 3 1r semestre

 FB Fonaments de la química i la física II 2 1r semestre

Tecnologia i propietats dels materials FB Materials II 4 2n semestre

Tècniques d’obtenció i tractament d’imatges FB Fotografia II 4 2n semestre

Recursos informàtics aplicats a la conservació-restauració  FB Recursos Informàtics II 2 1r semestre

Tercer curs
Especialitat: Conservació i restauració de béns arqueològics

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de béns arqueològics I  23 Anual

Gestió del patrimoni cultural FB Museologia  3 1r semestre

 FB Gestió del patrimoni cultural 3 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Arqueologia I 6 1r semestre

 OB Epigrafia i numismàtica 3 1r semestre

Tècniques del bé cultural de l’especialitat corresponent 
Aplicació a la conservació-restauració OB Mètodes de reproducció 3 2n semestre

 OB Procediments dels materials arqueològics  5 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori I 3 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals I 2 2n semestre

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa 
per a la protecció del patrimoni FB Normativa sobre conservació i restauració 
  del patrimoni cultural 3 1r semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia cristiana  3 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Introducció als materials de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Introducció als materials del patrimoni immoble 3 2n semestre

Quart curs
Especialitat: Conservació i restauració de béns arqueològics

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de béns arqueològics II 21 Anual

Projectes de conservació-restauració FB Projectes 4 1r semestre

Gestió i organització professional FB Formació i orientació laboral 4 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Arqueologia II 6 1r semestre

 OB Tècniques de recuperació de materials arqueològics 3 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments i tècniques del dibuix arqueològic 4 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori II 2 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals II 4 2n semestre
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Matèria T Assignatura C AoS

Pràctiques externes i treball fi de grau OB Pràctiques externes 3 2n semestre

 TFG Treball fi de grau  6 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Conservació de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Protecció i conservació dels béns culturals immobles 3 2n semestre

Tercer curs
Especialitat: Conservació i restauració de document gràfic

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  del document gràfic  23 Anual

Gestió del patrimoni cultural FB Museologia 3 1r semestre

 FB Gestió del patrimoni 3 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història del llibre i del document gràfic I 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Tècniques d’enquadernació  5 2n semestre

 OB  Procediments i materials del document gràfic 3 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori I 3 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals I 2 2n semestre

Teoria i historia de la conservació-restauració, i normativa 
per a la protecció del patrimoni FB Normativa sobre conservació i restauració 
  del patrimoni cultural 3 1r semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia cristiana  3 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Introducció als materials de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Introducció als materials del patrimoni immoble 3 2n semestre

Quart curs
Especialitat: Conservació i restauració de document gràfic

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  del llibre 21 Anual

Projectes de conservació-restauració FB Projectes 4 1r semestre

Gestió i organització professional FB Formació i orientació laboral 4 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història del llibre i del document gràfic II 6 1r semestre

 OB Arxivística i biblioteconomia 3 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments i materials del document gràfic 4 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori II 2 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals II 4 2n semestre

Pràctiques externes i treball fi de grau OB Pràctiques externes 3 2n semestre

 TFG Treball fi de grau  6 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Conservació de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Protecció i conservació dels béns culturals immobles 3 2n semestre
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Tercer curs
Especialitat: Conservació i restauració d’escultura

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de béns escultòrics I 23 Anual

Gestió del patrimoni cultural FB Museologia 3 1r semestre

 FB Gestió del patrimoni cultural 3 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història de l’escultura I 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Mètodes de reproducció 3 2n semestre

 OB Procediments dels materials escultòrics I 5 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori I 3 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals I 2 2n semestre

Teoria i historia de la conservació-restauració, 
i normativa per a la protecció del patrimoni FB Normativa sobre conservació i restauració 
  del patrimoni cultural 3 1r semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia cristiana  3 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Introducció als materials de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Introducció als materials del patrimoni immoble 3 2n semestre

Quart curs

Especialitat: Conservació i restauració d’escultura

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de béns escultòrics II 21 Anual

Projectes de conservació-restauració FB Projectes 4 1r semestre

Gestió i organització professional FB Formació i orientació laboral 4 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història de l’escultura II 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments del materials escultòrics II 4 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori II 2 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals II 4 2n semestre

Pràctiques externes i treball fi de grau OB Pràctiques externes 3 2n semestre

 TFG Treball fi de grau  6 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Conservació de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Protecció i conservació dels béns culturals immobles 3 2n semestre

Tercer curs
Especialitat: Conservació i restauració de pintura

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de béns pictòrics I 23 Anual

Gestió del patrimoni cultural FB Museologia 3 1r semestre

 FB Gestió del patrimoni cultural 3 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història de la pintura I 9 1r semestre
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Matèria T Assignatura C AoS

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Forma i color 3 2n semestre

 OB Procediments dels materials pictòrics 5 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori I 3 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals I 2 2n semestre

Teoria i historia de la conservació-restauració, 
i normativa per a la protecció del patrimoni FB Normativa sobre conservació i restauració 
  del patrimoni cultural 3 1r semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia cristiana  3 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Introducció als materials de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Introducció als materials del patrimoni immoble 3 2n semestre

Quart curs
Especialitat: Conservació i restauració de pintura

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de béns pictòrics II 21 Anual

Projectes de conservació-restauració FB Projectes 4 1r semestre

Gestió i organització professional FB Formació i orientació laboral 4 2n semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments i tècniques pictòriques 4 1r semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent.  
Aplicació a la conservació-restauració OB Història de la pintura II 9 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori II 2 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals II 4 2n semestre

Pràctiques externes i treball fi de grau OB Pràctiques externes 3 2n semestre

 TFG Treball fi de grau  6 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Conservació de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Protecció i conservació dels béns culturals immobles 3 2n semestre

Tercer curs
Especialitat: Conservació i restauració de mobiliari

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de mobiliari I 23 Anual

Gestió del patrimoni cultural FB Museologia 3 1r semestre

Gestió del patrimoni cultural FB Gestió del patrimoni cultural 3 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història del moble I 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments i tècniques 
  del dibuix del mobiliari 3 2n semestre

 OB Procediments i tècniques dels materials 
  del mobiliari I 5 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori I 3 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals I 2 2n semestre
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Matèria T Assignatura C AoS

Teoria i historia de la conservació-restauració, 
i normativa per a la protecció del patrimoni FB Normativa sobre conservació i restauració 
  del patrimoni cultural 3 1r semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia cristiana  3 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Introducció als materials de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Introducció als materials del patrimoni immoble 3 2n semestre

Quart curs
Especialitat: Conservació i restauració de mobiliari

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de mobiliari II 21 Anual

Projectes de conservació-restauració FB Projectes 4 1r semestre

Gestió i organització professional FB Formació i orientació laboral 4 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història del moble II 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments i tècniques dels materials 
  del mobiliari II 4 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori II 2 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals II 4 2n semestre

Pràctiques externes i treball fi de grau OB Pràctiques externes 3 2n semestre

 TFG Treball fi de grau  6 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Conservació de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Protecció i conservació dels béns culturals immobles 3 2n semestre

Tercer curs
Especialitat: conservació i restauració de tèxtils

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de tèxtil I 23 Anual

Gestió del patrimoni cultural FB Museologia 3 1r semestre

 FB Gestió del patrimoni cultural 3 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història dels teixits i de la indumentària I 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Dibuix i color aplicats al tèxtil 3 2n semestre

 OB Procediments i tècniques dels materials tèxtils I 5 2n semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentals 
  i de laboratori I 3 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals I 2 2n semestre

Teoria i historia de la conservació-restauració 
 i normativa per a la protecció del patrimoni FB Normativa sobre conservació i restauració 
  del patrimoni cultural 3 1r semestre

Història dels béns culturals FB Iconografia cristiana  3 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Introducció als materials de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Introducció als materials del patrimoni immoble 3 2n semestre
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Disposicions

Quart curs
Especialitat: conservació i restauració de tèxtils

Matèria T Assignatura C AoS

Metodologia i pràctiques de conservació-restauració 
de l’especialitat corresponent OB Teoria i pràctica de la conservació i restauració 
  de tèxtil II 21 Anual

Projectes de conservació-restauració FB Projectes 4 1r semestre

Gestió i organització professional FB Formació i orientació laboral 4 2n semestre

Història del bé cultural de l’especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Història dels teixits i la indumentària II 9 1r semestre

Tècniques del bé cultural de la especialitat corresponent. 
Aplicació a la conservació-restauració OB Procediments i tècniques dels materials tèxtils II 4 1r semestre

Química, física i biologia: fonaments i aplicació 
a la conservació-restauració FB Tècniques analítiques instrumentalsi 
  de laboratori II 2 1r semestre

 FB Ciències i tecnologies aplicades al coneixement 
  dels materials dels béns culturals II 4 2n semestre

Pràctiques externes i treball fi de grau OB Pràctiques externes 3 2n semestre

 TFG Treball fi de grau  6 2n semestre

Principis de conservació de l’art contemporani OP Conservació de l’art contemporani 3 2n semestre

Conservació del patrimoni immoble OP Protecció i conservació dels béns culturals immobles 3 2n semestre

FB: Formació bàsica
OB: Obligatòria
OP: Optativa

TFG: Treball fi de grau

(10.319.161)
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