
Distribució de les assignatures del pla d’estudis 
 

PRIMER CURS (COMÚ) 
MATÈRIA TIPUS 

 
ASSIGNATURA CRÈDIT

S 
ANUAL O 

SEMESTRAL 

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 

FB Iconografia clàssica 3 2n semestre 
FB Història de l’art I 4 1r semestre Història dels béns culturals 
FB Història de les arts decoratives I 4 2n semestre  
FB Dibuix 7 1r semestre Procediments i tècniques  

artístiques 
 

FB Volum 6 2n  semestre 

FB Fonaments de la biologia  i les 
ciències de la terra I 

3 1r semestre Química, física i biologia: 
fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 

FB Fonaments de la química i la física I 3 1r semes tre 

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 TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 

SEMESTRAL 
Principis tècnics i 
metodològics de conservació-
restauració 

FB Principis teòrics i pràctics de la 
conservació i restauració de béns 
culturals I 

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 

 Metodologia de la investigació 2 2n semestre  

Metodologia de la investigació i 
de la documentació 

FB Tècniques de documentació 2 2n semestre  

FB Història de l’art II 4 2n semestre  Història dels béns culturals 
 FB Història de les arts decoratives II 4 1r semestr e 

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

FB Volum i tècniques d’emmotllats i 
reproduccions 

4 1r semestre 

FB Fonaments de la biologia  i les 
ciències de la terra II 

3 1r semestre Química, física i biologia: 
fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 

FB Fonaments de la química i la física II 2 1r seme stre 

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 

 
 
 



 
 

CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS ARQUEOLÒGICS  
 

TERCER CURS  
MATÈRIA TIPUS 

 
ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 

 SEMESTRAL 
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 

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

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

OB Epigrafia i numismàtica 3 
 1r semestre 

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

OB Materials i procedim                                                                                                                                                                         
ents dels béns arqueològics  5 2n semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori I 3 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals I 

2 1r 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 cristia na  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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària I 3 2n semestre 
 
 
 
 
 
QUART CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de béns arqueològics II 18 Anual 

Projectes de conservació-
restauració FB Projectes 4 1r  semestre 

Gestió i organització professional FB Formació i or ientació laboral 4 2n semestre 
OB Arqueologia II 6 1r semestre Història del bé cultural de 

l’especialitat corresponent.  
Aplicació a la conservació-
restauració 

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 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori II 2 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals II 

4 2n semestre 

OB Pràctiques externes 6 2n semestre Pràctiques externes i  treball de fi 
de grau 
 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària II 3 2n semestre 
 



CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE DOCUMENT GRÀFIC  
 

TERCER CURS 
MATÈRIA TIPUS 

 
ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 

 SEMESTRAL 
Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB 
Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració del document gràfic I 
 

23 Anual 

FB Museologia 3 2n 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 llibre i del document gràfic I 9 1r   semestre 

OB Tècniques d’enquadernació  5 2n semestre Tècniques del bé cultural de la 
especialitat corresponent. Aplicació 
a la conservació-restauració OB Materials i procediments del document gràfic I 3  2n semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori I 2 1r  semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals I 

3 1r 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària I 3 2n semestre 
 
 
QUART CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB 
Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració del document gràfic II 
 

18 Anual 

Projectes de conservació-
restauració FB Projectes 4 1r semestre 

Gestió i organització professional FB Formació i or ientació laboral 4 2n semestre 

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

OB Arxivística i biblioteconomia 3 
 1r  semestre 

Tècniques del bé cultural de la 
especialitat corresponent. Aplicació 
a la conservació-restauració 

OB Materials i procediments del document gràfic II  4 1r  semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori II 2 1r  semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals II 

4 2n semestre 

OB Pràctiques externes 
 6 2n semestre Pràctiques externes i  treball de fi 

de grau 
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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària II 3 2n semestre 
 
 
 
 



CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’ESCULTURA  

 
TERCER CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

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 

FB Museologia 
 3 2n 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 de l’escultura I 9 1r semestre 

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

OB Materials i procediments dels béns 
escultòrics I 5 2n semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori I 2 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals I 

3 1r 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària I 3 2n semestre 

 

 
QUART CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de béns escultòrics  II 18 Anual 

Projectes de conservació-
restauració FB Projectes 

 4 1r semestre 

Gestió i organització professional FB Formació i or ientació 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 Materials i procediments dels béns 
escultòrics II 4 1r  semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori II 2 1r  semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals II 

4 2n semestre 

OB Pràctiques externes 
 6 2n semestre Pràctiques externes i  treball de fi 

de grau 
 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària II 3 2n semestre 
 



CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE PINTURA  
 
 
TERCER CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

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 

FB Museologia 3 2n 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 de la pintura I 9 1r semestre 

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

OB Materials i procediments dels béns 
pictòrics I 5 2n semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori I 2 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals I 

3 1r 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 cristia na  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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària I 3 2n semestre 
 
 
 
 
QUART CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

 
OB 

Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de béns pictòrics II 18 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 Materials i procediments dels béns 
pictòrics II 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 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori II 2 1r  semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals II 

4 2n semestre 

OB Pràctiques externes 
 6 2n semestre Pràctiques externes i  treball de fi 

de grau 
 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària II 3 2n semestre 
 



CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE MOBILIARI  
 
 
 
TERCER CURS 

MATÈRIA TIPUS 
 

ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 
 SEMESTRAL 

Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de mobiliari I 23 Anual 

FB Museologia 3 2n 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 

OB Procediments i tècniques del dibuix del 
mobiliari 3 2n semestre Tècniques del bé cultural de la 

especialitat corresponent. Aplicació 
a la conservació-restauració 
 OB Materials i procediments del mobiliari I 5 2n se mestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori I 2 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals I 

3 1r 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 cristia na  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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària I 3 2n semestre 
 
 
 
 
 

QUART CURS 
MATÈRIA TIPUS 

 
ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 

 SEMESTRAL 
Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB 
Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de mobiliari II 
 

18 Anual 

Projectes de conservació-
restauració FB Projectes  

4 1r semestre 

Gestió i organització professional FB Formació i or ientació 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 Materials i procediments del mobiliari II 4 1r s emestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori II 2 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns 
culturals II 

4 2n semestre 

OB Pràctiques externes 6 2n semestre 
 
Pràctiques externes i  treball de fi 
de grau 
 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària II 3 2n semestre 
 



CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE TÈXTILS  
 
 
 

TERCER CURS 
MATÈRIA TIPUS 

 
ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 

 SEMESTRAL 
Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de tèxtil I 23 Anual 

FB Museologia 3 2n 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 dels teixits i de la indumentària I 9 1 r semestre 

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

OB Materials i procediments dels béns tèxtils I  5 2n semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori I 2 1r semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns  
culturals I 

3 1r 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 cristia na  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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària I 3 2n semestre 
 
 
 
 
 

QUART CURS 
MATÈRIA TIPUS 

 
ASSIGNATURA CRÈDITS ANUAL O 

 SEMESTRAL 
Metodologia i pràctiques de 
conservació-restauració de 
l’especialitat corresponent 

OB Teoria i pràctica de la conservació i 
restauració de tèxtil II 18 Anual 

Projectes de conservació-
restauració FB Projectes 4 1r semestre 

Gestió i organització professional FB Formació i or ientació 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 Materials i procediments dels béns tèxtils II  4  1r semestre 

FB Tècniques analítiques instrumentals i de 
laboratori II 2 1r  semestre Química, física i biologia: 

fonaments i aplicació  a la 
conservació-restauració 
 FB 

Ciències i tecnologies aplicades al 
coneixement dels materials dels béns  
culturals II 

4 2n semestre 

OB Pràctiques externes 6 2n semestre Pràctiques externes i  treball de fi 
de grau 
 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 

Formació complementària OP Formació pràctica comple mentària II 3 2n semestre 



 


