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Descripció de l’assignatura 
 
L’objectiu principal de l’assignatura és presentar les nocions bàsiques sobre la conservació i la 
restauració del patrimoni sacre, recollint les especificitats de les esglésies com a monuments, i a la 
vegada contemplant els béns mobles que allotgen, com a elements patrimonials que cal preservar per 
al futur. Un objectiu més concret de l’assignatura és mostrar les tipologies dels elements artístics 
vinculats a les esglésies, i les seves característiques principals de cara al seu correcte manteniment a 
curt, mitjà i llarg termini (conservació preventiva).  
 
El curs s’organitza en tres blocs: un primer bloc destinat a la conservació i restauració dels béns 
immobles i dels elements artístics que s’hi associen; un segon bloc centrat en la conservació i la 
restauració dels béns mobles de les esglésies. Per tancar el temari es destinaran dues sessions a la 
conservació preventiva i als mètodes de prevenció de riscos i manteniment de les obres d’art a les 
esglésies. 
 
 
Temari abreujat 
 
1. Conservació i restauració dels edificis religiosos i dels elements artístics vinculats amb les 
construccions 
1.1-Arquitectura I. Nocions generals de restauració monumental. El projecte arquitectònic  
1.2-Arquitectura II. Com s’intervé en els edificis patrimonials i pautes per al seu 
manteniment  
1.3-Figuració bidimensional associada a l’arquitectura: la pintura mural i les pàtines 
1.4-Figuració tridimensional associada a l’arquitectura: l’escultura en pedra (claustres, 
portalades, façanes i elements ornamentals)  
1.5-La conservació dels vitralls i la seva funció dins l’arquitectura  
 
2. La conservació i restauració dels béns mobles de les esglésies 
2.1-L’inventari i la documentació dels béns mobles 
2.2-L’art moble religiós en suport de fusta (pintura, escultura i retaules)  
2.3-Els béns culturals sobre fusta:  el mobiliari de l’entorn litúrgic (altars, calaixeres de 
sagristia, confessionaris, bancs,  baranes de cor, orgues, paviments i enteixinats)  



2.4-L’orfebreria, els objectes de  metal·listeria i la forja 
2.5-Els teixits i els tapissos religiosos i la pintura sobre tela   
2.6-La conservació dels fons documentals i les biblioteques  
 
3. Conservació preventiva i manteniment de béns culturals 
3.1-Conservació preventiva I. Els “tresors” de les esglésies i la seva exposició  
3.2-Conservació preventiva II. Els espais d’ús religiós i les obres artístiques de culte 
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