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PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 

 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: TS en ART I HISTÒRIA 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 
- On posa Data: 27 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: no s’ha de marcar res  
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  
 

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT! Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu full de  
respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la casella 
corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

 
En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”,  per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on 
posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on posa “3” . I així s’hauria de  fer 
amb la resta de columnes. Casella per casella.  
 
 
IMPORTANT! Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que 

permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió: 

 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS 

RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ  O ÚS 

D'APLICACIONS). 

 

 SORTIR DE L’AULA SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
 PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té algun 

dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  a resoldre’l. 
 
 COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona 

aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió per les dues 
persones que participin en el fet. 

 
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR 

RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
 MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les 
anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de 
Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
 
Realització de l’exercici: 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles ja que l’única forma correcta de fer-ho és la 

que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que assenyala en el “Full de 

Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les necessàries per 

a contestar l’exercici. 

En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 

autocopiatiu. 

En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es 

pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la 

resposta com si fos en blanc. 

No separi el full autocopiatiu del full de respostes, perquè ja li explicarem com fer-ho en 

finalitzar. 

 

 

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui la persona Responsable de 

l’Aula, estigui atent a les seves instruccions. 
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 

 
 

 
1. El projecte museològic s’estructura en dues fases successives en el temps:  
 

A. 1. Definició del programa arquitectònic i 2. Definició de la missió del museu. 
B. 1. Definició de la institució i 2. Definició dels programes. 
C. 1. Definició de la política de col·leccions i 2. Definició de programes associats. 
D. 1. Anàlisi del context social i 2. Definició de projectes d’actuació. 
 

 
2. Què s’entén com a “Col·leccions de caràcter pràctic” en el codi deontològic de museus 

de l’ICOM?  
 
A. Els objectes o espècimens  col·leccionats per a que siguin objecte d’activitats educatives i 

manipulacions habituals.  
B. Les col·leccions exposades en espais d’accés públic. 
C. El conjunt d’objectes pendents de catalogar. 
D. Les col·leccions objectes de processos d’investigació per part dels conservadors. 

 
 
3. El codi de deontologia dels museus de l’ICOM inclou un glossari amb terminologia 

bàsica relativa a l’activitat i l’organització dels museus. Pel que fa a les “Activitats 
Rendibles”, quina definició és la correcta?  
 
A. Activitats que tenen per objecte obtenir guanys a partir de l’ús comercial de les col·leccions 

de la institució. 
B. Activitats que tenen per objecte l'obtenció de beneficis o guanys d'índole financera en 

benefici de la institució. 
C. Aquelles activitats que reporten remuneració extraordinària als treballadors i les 

treballadores de la institució. 
D. Activitats que la institució ofereix de manera bonificada o gratuïta. 

 
 
4. El Museu Marès, creat a partir de la donació dels fons i obra de Frederic Marès, és 

membre de la xarxa de:  
 
A. Xarxa de Cases Icòniques de Catalunya. 
B. Xarxa de Col·leccions d’Art de Catalunya. 
C. Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. 
D. Xarxa de Museus d’Història. 

 
 
5. En quin any es va aprovar el decret que transformava la Junta de Museus de Barcelona 

en la Junta de Museus de Catalunya?  
 
A. L’any 1998. 
B. L’any 1990. 
C. L’any 1993. 
D. L’any 1981. 
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6. Quines de les següents activitats corresponen a l’àmbit de difusió d’un museu?  

 
A. La planificació de les recerques científiques d’acord amb la naturalesa del museu. 
B. L’exposició i muntatge dels fons amb els elements d’interpretació que es consideri. 
C. La documentació i l’estudi dels fons del museu.   
D. La tramesa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de l’inventari dels fons 

dels museu i amb la periodicitat que estableix la normativa vigent. 
 

 
7. Segons l’article 45 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, les col·leccions 

declarades d'interès nacional o catalogades que només essent considerades com una 
unitat reuneixen els valors propis d'aquests béns:  
 
A. No poden ésser disgregades per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors 

sense autorització del Departament de Cultura. 
B. No poden ésser disgregades si la destinació final es troba fora del territori de  Catalunya. 
C. Només podran ésser disgregades si la seva destinació les manté en el territori de 

Catalunya. 
D. No poden ésser disgregades per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors 

sense autorització de la Junta de Museus de Catalunya.  
 
 
8. El programa “Apropa cultura”:  

 
A. Ofereix un ampli ventall d’espectacles i activitats culturals i de museus a preus accessibles 

per a persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat. 
B. Ofereix programes culturals al barri i inclou totes les accions comunitàries de proximitat dels 

museus de la ciutat. 
C. Ofereix un ventall ampli d’activitats educatives per a infants i joves des dels museus de la 

ciutat a preus reduïts. 
D. És una app que permet gaudir dels museus des de casa amb una oferta àmplia de 

programes de coneixement, i itineraris formatius. 
 
 
9. D’acord amb l’article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, els 

instruments essencials per a la gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals d’una 
empresa són: 

 
A. Els informes d’Inspecció de Treball realitzats. 
B. L’organització preventiva per la que ha optat l’empresa i els recursos preventius disponibles. 
C. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
D. Tots els procediments que formen part del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos 

Laborals de l’empresa. 
 
 
10. La Fundació Barcelona Cultura:  

 
A. Va ser creada al 2005 i té com objectiu principal la captació de patrocini i mecenatge per a 

la ciutat de Barcelona. 
B. Va ser creada al 2010 té caràcter privat i acull als principals mecenes de la ciutat. 
C. És una fundació pública per a la gestió del patrimoni i les relacions internacionals. 
D. És una fundació privada que promou la promoció internacional de la cultura. 
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11. Que és l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona?  

 
A. És una iniciativa amb suport de la Unió Europea que acull la coordinació d’equipaments 

museístics. 
B. És una iniciativa del CERC per tal que es puguin compartir indicadors culturals 

metropolitans. 
C. És una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona que va néixer l’any 

2015 amb l’objectiu de difondre dades, indicadors i informes sobre la realitat cultural de la 
ciutat. 

D. És una entitat autònoma de l’ICUB. 
 
 
12. Segons les dades publicades per l’Ajuntament de Barcelona, el nombre de visitants dels 

museus i centres d’exposicions a Barcelona dels darrers anys (2016 ó 2017) ha estat:  
 
A. Inferior als 10 milions de visitants anuals. 
B. Entre els 10 milions i el 15 milions de visitants anuals. 
C. Entre els 17,5 milions i els 20 milions de visitants anuals. 
D. Més de 20 milions de visitants anuals. 

 
 
13. Abans de l’obertura del Museu del Disseny al nou edifici de la Plaça de les Glòries, 

s’havien integrat en aquest museu les col·leccions dels següents museus:  
 
A. Museu Tèxtil i d’Indumentària i Museu de les Arts Decoratives i Col·lecció Rocamora 
B. Museu Tèxtil i d’Indumentària, el Museu de les Arts Decoratives, el Gabinet de les Arts 

Gràfiques i el Museu de Ceràmica. 
C. Museu Tèxtil i d’Indumentària, Museu de les Arts Decoratives, el Gabinet Postal-Col·lecció 

Marull i el Gabinet de les Arts Gràfiques. 
D. Museu Tèxtil i d’Indumentària, el Museu de les Arts Decoratives, el Gabinet de les Arts 

Gràfiques i el Museu de les Carrosses Fúnebres. 
 
 
14. L’Ajuntament de Barcelona és present en els òrgans de govern de diversos consorcis 

per a la gestió de museus amb els que existeixen vincles de caire històric, financer i 
patrimonial.  Segons les condicions que es detallen a la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de 
règim jurídic del sector públic, en quins dels següents grups la participació de 
l’Ajuntament de Barcelona és majoritària i directa?  
 
A. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Museu de Ciències Naturals i Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona. 
B. Museu de Ciències Naturals i al Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 
C. Museu Nacional d’Art de Catalunya i Museu de la Música. 
D. Museu de Ciències Naturals i Museu Marítim de Barcelona. 
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15. Hi ha diferents models de gestió del patrimoni: organismes autònoms, consorcis i 

fundacions, entre d’altres. Quin afirmació és CERTA?  
 
A. Els museus de titularitat municipal es gestionen a través d’organismes autònoms. 
B. Els museus privats es gestionen tots a través de fundacions. 
C. Els museus gestionats a través de consorcis són de titularitat pública. 
D. Els museus públics gestionats a través de fundacions o consorcis han de cedir el patrimoni 

a l’òrgan de gestió. 
 
 
16. En la fase de projecte executiu d’una intervenció expositiva en un museu, la memòria 

tècnica ha d’incloure, entre d’altres, els següents aspectes:  
 
A. Projecte d’il·luminació, sistemes de seguretat, horaris d’obertura al públic. 
B. Campanya de publicitat i promoció, i política de preus. 
C. Distribució espacial i circulació, disseny d’elements gràfics, disseny dels suports específics 

dels objectes. 
D. Disseny d’elements gràfics de senyalització, disseny de recursos museogràfics de suport als 

continguts, condicions ambientals de conservació preventiva, indicadors d’avaluació 
qualitativa.   

 
 
17. La projecció internacional de Barcelona es deu en bona part al reconeixement de bona 

part del seu patrimoni arquitectònic de diferents èpoques. Quin d’aquests edificis forma 
part de la llista de patrimoni mundial per la UNESCO?  
 
A. Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
B. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
C. Casa Lleó Morera. 
D. Basílica de Santa Maria del Mar.  

 
 
18. Malgrat la majoria dels museus de Barcelona s’ubiquen en edificis construïts per altres 

finalitats, la ciutat compta amb diversos centres museístics en edificis creats 
específicament per a ser usats com a museu. Quin d’aquests és el primer edifici 
específicament per a ús museístic construït a Barcelona?  
 
A. Museu Etnològic de Barcelona.  
B. Museu Frederic Marès. 
C. Museu Martorell. 
D. Museu del Disseny. 

 
 
19. Al seu informe mundial de l’any 2000 sobre Monuments i Llocs en perill; tendències, 

amenaces i riscos, l’ICOMOS identifica diverses grans tendències globals que afecten el 
patrimoni. Assenyala l’opció correcta:  
 
A. El canvi en l’equilibri entre els valors públics i els interessos particulars. 
B. La creixent manca d’interès pel patrimoni per part de les generacions més joves. 
C. Les noves tecnologies i la realitat virtual. 
D. La crisi de la institució familiar i de l’estabilitat de les estructures de parentiu. 
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20. El Consell d’Europa, després de la reunió dels Delegats dels Ministres núm. 1278 del 22 

de febrer de 2017, va adoptar la Recomanació CM/Rec (2017) per als Estats membres 
sobre l’Estratègia per al patrimoni cultural a Europa al segle XXI. Entre les 
recomanacions de tipus social en destaquen:  
 
A. Promoure nous models internacionals de classificació del patrimoni. 
B. Fer del patrimoni un vector de generació de riquesa i de turistificació del territori. 
C. Promoure i avaluar les pràctiques objectives d’alienació d’elements del conjunt del patrimoni 

per adaptar-les a les noves situacions socials i històriques. 
D. Desenvolupar i promoure programes participatius d’identificació del patrimoni.   

 
 
21. La pedra angular del Consell Internacional de Museus (ICOM) és el seu Codi Deontològic 

per a Museus. En ell s’estableixen les normes bàsiques a seguir pel que fa a:  
 
A. La formació de col·leccions museístiques.  
B. La conducta i exercici de la professió per als museus i el seu personal. 
C. La cessió i moviments de béns patrimonials mobles. 
D. La gestió cultural de la institució museística. 

 
 
22. L’Estratègia de Patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, definit per la 

Generalitat de Catalunya, estableix sis principis rectors vinculats a sis àmbits d’actuació 
concrets. Dels quatre seleccionats, indica quin d’ells requereix d’estratègies 
d’interpretació del patrimoni des de la perspectiva cultural:  
 
A. És necessari tenir-ne més coneixement del patrimoni natural i més ben organitzat per 

gestionar-lo millor, avaluar-ne l’estat de conservació i identificar tendències. 
B. La conservació del patrimoni natural fa front a la pèrdua de biodiversitat i contribueix a 

l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic: és necessari protegir espais, recuperar espècies, 
restaurar ecosistemes. 

C. Implantar un model territorial i econòmic compatible amb la conservació del patrimoni 
natural garanteix la provisió dels serveis dels ecosistemes, vitals per a la salut i el benestar 
de la societat. 

D. El patrimoni natural té valors històrics, culturals, socials i espirituals que el vinculen 
estretament a les persones. Reconèixer el vincle emocional amb la natura i implicar la 
societat en la conservació del patrimoni natural la converteix en l’agent protagonista del 
repte de millorar l’estat de conservació de l’entorn. 

 
 
23. En el camp de l’accessibilitat comunicativa aplicada a les Exposicions de patrimoni 

s’identifiquen uns principis que defineixen el disseny Universal. Quin dels següents 
principis és CERT?  
 
A. Poc esforç físic, el disseny s’ha de poder usar amb el mínim d’esforç possible. 
B. Estèticament agradable, ha de ser agradable a la percepció.  
C. Estructurat, destacant els conceptes més importants respecte als de menor rellevància. 
D. Adaptat a les necessitats específiques de les discapacitats visuals. 
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24. La mesura de govern i pla d’accions “Cap a una política pública de cultura i educació” 

presentada el mes d’abril de 2019 per l’Ajuntament de Barcelona, proposa el seu 
desplegament a partir de tres grans eixos. Un d’aquests fa una referència especial a:  
 
A. Accions per a promoure la dimensió educadora que han de tenir els centres culturals, així 

com els centres d’ensenyament artístics superiors de la ciutat. 
B. Accions i programes per a desenvolupar les potencialitats educadores dels mitjans de 

comunicació. 
C. Accions per a desenvolupar projectes d’abast internacional amb institucions educadores 

d’altres ciutats. 
D. Accions per a promoure la revisió del marc normatiu existent en matèria d’educació i cultura.  

 
 
25. Bona part de la informació cultural es difon a través de webs. Per garantir l’accés de 

tothom a la informació les web de www.barcelona.cat contemplen la normativa estàndard 
WAI (Web Accessibility Iniciative) adoptada per la Unió Europea. Aquesta normativa 
estableix les pautes d'accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI (WCAG 
2.0) i defineix els quatre principis bàsics que han de complir les pàgines web. Assenyala 
la resposta CORRECTA:  
 
A. Perceptibilitat, operativitat, comprensió i robustesa. 
B. Contrastable, protecció, exportable i versatilitat. 
C. Compatibilitat, adaptació, intel·ligibilitat, representativitat.  
D. Virtualitat, documentació, especificitat, disciplinari. 

 
 
26. Segons la Llei 17/1990, de museus, el personal dels museus públics té certes 

restriccions pel que fa a les taxacions de col·leccions a tercers. Quina de les següents 
opcions contempla la llei?  
 
A. El personal dels museus de titularitat pública està afectat d’incompatibilitat pel que fa a 

comerciar amb béns culturals i fer-ne taxacions a privats. 
B. El personal dels museus no pot fer taxacions ni per a l’ús intern de la seva institució. 
C. El personal dels museus de titularitat pública pot fer taxacions per a persones privades 

sempre i quan l’òrgan de govern corresponent ho aprovi. 
D. El personal dels museus de titularitat pública no pot fer taxacions en cap cas. 

 
 
27. Els estatuts de creació de l’ICUB de l’any 2005 el descriuen com:  

 
A. Un organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació 

reguladora del règim local i la Carta de Barcelona. 
B. Un consorci local de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la legislació reguladora 

del règim local i la Carta de Barcelona. 
C. Una àrea de l’Ajuntament de Barcelona que coordina la cultura i l’educació. 
D. Una entitat pública empresarial local de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb la 

legislació reguladora del règim local i la Carta de Barcelona. 
 
 
 
 
 

http://www.barcelona.cat/
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28. Des de la seva fundació el Museu d’Història de Barcelona (Muhba), ha anat incorporant 

espais patrimonials. Del següent llistat, quin espai forma part de la xarxa d’espais 
patrimonials del Muhba?  
 
A. Casa de l’Aigua de Trinitat Vella. 
B. Palau Ametller. 
C. Torre de les Aigües del Poble Nou. 
D. Far de Montjuïc. 

 
 
29. Quin és l’objectiu complet d’una carta arqueològica en un entorn urbà?  

 
A. Generar un conjunt d’informació del patrimoni arqueològic per l’anàlisi, diagnòstic i avaluació 

dels dipòsits estratigràfics del subsòl. 
B. Generar un conjunt d’informació del patrimoni arqueològic per millorar el coneixement de les 

actuacions dels dipòsits estratigràfics del subsòl. 
C. Generar un conjunt d’informació del patrimoni arqueològic per actuar en excavacions 

preventives. 
D. Generar un conjunt d’informació del patrimoni arqueològic per analitzar la documentació 

dels jaciments arqueològics urbans. 
 
 
30. Per a què serveixen els estudis d’impacte arqueològic en un projecte de planejament 

urbanístic quan es realitzen en el marc dels Estudis d’Impacte Ambiental?  
 
A. Per avaluar la museïtzació dels jaciments arqueològics. 
B. Per organitzar el territori i el medi ambient. 
C. Per la prevenció dels efectes negatius sobre el patrimoni històric. 
D. Per la prevenció dels efectes negatius sobre la gestió de les col·leccions arqueològiques. 

 
 
31. En funció del seu abast, i segons el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, les intervencions arqueològiques o 
paleontològiques es classifiquen en:  
 
A. Excavacions, prospeccions, controls, mostrejos, documentació gràfica i plàstica, i 

consolidació, restauració i adequació. 
B. Excavacions, prospeccions, mostrejos i documentació gràfica i plàstica. 
C. Excavacions i prospeccions. 
D. Excavacions, prospeccions, controls, mostrejos i documentació gràfica i plàstica. 

 
 
32. Per a quin tipus de datació cronològica s’utilitza l’ordenació dels objectes en 

seqüències?  
 
A. La datació relativa. 
B. La termoluminescència. 
C. La datació radiocarbònica. 
D. La datació absoluta. 
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33. Per donar a conèixer tota la informació generada, periòdicament, el Servei d’Arqueologia 

publica un compendi dels diversos projectes d’intervenció efectuats a la ciutat que es 
diu:  
 
A. Tribuna d’Arqueologia de Barcelona. 
B. QUARHIS. Quaderns d’Història i Arqueologia. 
C. Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona. 
D. Barcelona Quaderns d’Història BQH. 

 
 
34. Quina és l’entitat que fa la tasca de difusió i presentació del patrimoni arqueològic a 

Catalunya?  
 
A. El Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
B. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
C. El Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
D. La Tribuna d’Arqueologia. 

 
 
35. Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, quin és el pas 

previ per concedir una llicència d’obres en un espai de protecció arqueològica?  
 
A. Un informe favorable de l’organisme competent del Departament de Cultura. 
B. Un informe favorable de l’organisme competent de l’Ajuntament corresponent. 
C. Audiència prèvia de les persones interessades i de l’Ajuntament afectat. 
D. Un informe favorable del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 
 
36. La mesura de govern presentada el 2012 amb el nom “Pla Barcino”, preveia diverses 

actuacions en espais de la ciutat. Assenyala quin d’aquests formava part dels espais 
d’actuació prioritària:  
 
A. Cementiri jueu de Montjuïc. 
B. Vil·la de la Sagrera. 
C. Excavació del jaciment de la Magòria. 
D. Intervenció al Baluard del Migdia. 

 
 
37. A què corresponen les restes arqueològiques que es conserven al Conjunt Monumental 

de la plaça del Rei?  
 
A. Al primer grup episcopal de la Barcelona visigoda. 
B. Al primer temple romà d’època augusta. 
C. A la necròpolis visigoda. 
D. A una casa d’època ibèrica. 
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38. Quina de les següents exposicions que han tingut lloc a Barcelona en els darrers anys 

incloïa, en el seu contingut, el resultat de la interacció del visitant amb l’ús de les noves 
tecnologies?  
 
A. Design Does. Allò que el disseny fa. Museu del Disseny. 
B. Stanley Kubrick. CCCB. 
C. David Bowie Is. Museu del Disseny. 
D. Un segle breu. Col·lecció MACBA. MACBA. 

 
 
39. Quin és el principal portal d’Internet amb material audiovisual de museus, biblioteques i 

arxius europeus?  
 
A. Enumerate Project Heritage. 
B. Heritage and European Society. 
C. Europeana. 
D. Renewal, Innovation and Change. 

 
 
40. Quina és l’aplicació per a ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents on es pot viatjar tant 

pel territori com per la ciutat romana de Barcelona?  
 
A. La Barcelona romana virtual. 
B. La carta arqueològica de Barcelona. 
C. Barcino 3D. 
D. Barcino accessible. 

 
 
41. El Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11, és un espai visitable que ens parla de 

l’arquitectura racionalista a Barcelona. Quin tipus de museografia presenta?  
 
A. Muntatge expositiu amb fotografies de l’època i textos explicatius. 
B. Mostra el pis tal com hi havien viscut els seus inquilins. 
C. Recuperació documentada de l’espai i el mobiliari que hi hauria pogut haver. 
D. Presenta una part amb mobiliari de l’època i l’altra amb muntatge expositiu amb fotografies 

de l’època. 
 
 
42. Quina de les següents dades NO correspon a dades tècniques de la fitxa de 

documentació de ciències humanes?  
 
A. Àrea d’origen. 
B. Lloc d’execució o fabricació. 
C. Estil/cultura. 
D. Iconografia. 
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43. La recerca és l’instrument que possibilita la conservació, comunicació i exhibició dels 
seus continguts culturals. Quina de les afirmacions següents és més adequada?  
 
A. A més de l’anàlisi dels fons, els museus han de realitzar recerques en l’àrea de les seves 

competències, que implica interpretar i ampliar l’horitzó de les seves pròpies col·leccions. 
B. Els museus només han de fer recerca sobre les peces que conserven en els seus fons, 

publicar-les i comparar-les amb d’altres ja conegudes. 
C. La recerca sobre museologia, comunicació o públics no és competència dels museus i 

queda relegada a les universitats. 
D. El personal dels museus té com a objectiu únic la conservació del seus fons i la recerca 

queda relegada als investigadors lligats a les universitats. 
 

 
44. Quin museu de Barcelona acull fonamentalment els objectes provinents de les 

excavacions de Duran i Sanpere?  
 
A. El Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
B. El Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
C. El Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona. 
D. El Museu d’Història de Barcelona. 

 
 
45. Quina de les següents afirmacions s’ajusta al concepte “número de registre” d’un 

objecte del fons del museu?  
 
A. El número de registre és el que se li pot donar a un objecte quan arriba al museu mentre no 

es documenta definitivament. 
B. El número de registre és únic per a cada objecte i intransferible encara que l’objecte inicial 

s’hagi donat de baixa. 
C. Quan un número de registre queda disponible per baixa d’un objecte, es pot donar a un altre 

objecte de manera que no quedin buits en el llibre de registre. 
D. El número de registre és el que es dona a tots els objectes que entren a un museu, ja sigui 

de manera permanent o temporal. 
 
 
46. Tots els museus han de fer públic un document de Política de Col·leccions que hauria de 

ser la principal eina de gestió de les col·leccions. Quin dels següents propòsits NO 
formaria part d’aquest document?  
 
A. La missió del museu i el camp al que es dediquen els seus fons. 
B. Els criteris d’increment de les col·leccions. 
C. Els procediments d’adquisició establerts. 
D. Els programes públics com per exemple el pla d’exposicions temporals. 

 
 
47. Els museus adquireixen fons de manera permanent segons diferents formes d’ingrés. 

Quina de les següents afirmacions s’ajusta plenament a aquesta afirmació?  
 
A. Per compra, donació, llegat, pagament deute tributari, accessió, recol·lecció o excavació 

arqueològica. 
B. Per compra, donació, llegat, pagament deute tributari, accessió, dipòsit o recol·lecció. 
C. Per compra, donació, llegat, accessió, dipòsit o excavació arqueològica. 
D. Per compra, donació, llegat, pagament deute tributari, accessió, recol·lecció o comodat. 
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48. L’any 2008, el Consell Internacional de Monuments i Llocs de patrimoni Cultural 

(ICOMOS), va ratificar la carta ICOMOS per a la Interpretació i Presentació de Llocs de 
Patrimoni Cultural. Quin dels següents objectius formava part explícita de l’esmentada 
Carta?  
 
A. Facilitar la participació i la inclusió social en la interpretació del patrimoni. 
B. Potenciar l’intercanvi de dades sobre visitants als Llocs Patrimonials europeus. 
C. Fomentar els premis internacionals d’Interpretació del patrimoni Cultural. 
D. Elaborar la llista de Llocs Patrimoni de la Humanitat. 

 
 
 
49. Quines mesures de conservació preventiva cal tenir en compte en una sala de reserva 

d’escultura de fusta?  
 
A. Ordre i neteja, aïllament de l’exterior, ventilació i accés a inspeccions periòdiques. 
B. Fumigar l’exterior. 
C. Desinsectar les escultures contaminades fent ús de gasos inerts. 
D. Desinsectar amb productes químics. 

 
 
50. Existeixen diferents tipus d’equips de sistema automàtic que es poden instal·lar. Quin 

dels següents sistemes d’extinció d’incendis automàtic NO és recomanable en un 
museu?  
 
A. Extinció per aigua polvoritzada. 
B. Equips de descàrrega química. 
C. Extinció per ruixadors d’aigua. 
D. Equips de descàrrega gasosa. 

 
 
51. Quin d’entre els següents és un sistema a excloure en les operacions de trasllat i 

manipulació de peces escultòriques pesants?  
 
A. Sistemes a base de rodes per a desplaçaments horitzontals. 
B. Politges i plataformes hidràuliques per a desplaçaments verticals. 
C. Sistemes mecanitzats. 
D. Qualsevol sistema que no estigui sistematitzat i/o mecanitzat. 

 
 
52. Pel que fa a l’exposició dels fons d’un museu, segons la Llei 17/1990:  

 
A. Els museus han de tenir una àrea d’exposició oberta al públic proporcionada a la quantitat i 

a la importància de llurs fons. 
B. Els museus no cal que tinguin els seus fons exposats públicament, sempre i quan puguin 

oferir visites privades. 
C. L’àrea d’exposició no és un espai essencial en el programa arquitectònic d’un museu. 
D. Un bon programa d’activitats pot substituir l’exposició permanent del museu. 
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53. L’accessibilitat comunicativa de les exposicions és un dels aspectes que els museus 

tendeixen a tenir en compte amb la implementació de recursos museogràfics. Quins dels 
següents recursos inclosos a la museografia NO dona servei a les persones amb 
discapacitat auditiva?  
 
A. Audiodescripcions. 
B. Bucle magnètic o d’inducció d’instal·lació fixa. 
C. Subtítols intralingüístics als audiovisuals de l’exposició. 
D. Transcripció dels textos àudio. 

 
 
54. Quina és l’actual aplicació informàtica per a la gestió de les col·leccions dels museus 

municipals?  
 
A. Cada museu utilitza la que més s’adapta a les seves necessitats en funció de la tipologia de 

col·leccions a gestionar. 
B. “Domus”, sistema de gestió documental per museus desenvolupat pel Ministeri de Cultura i 

aplicat a tot l’Estat. 
C. “Museum System”, sistema universal de la companyia Gallery Systems, Regne Unit. 
D. “MuseumPlus”, de la companyia suïssa Zetcom i que usen els museus de Catalunya. 

 
 
55. En què consisteix el programa “In Museu” que promou l’ICUB?  

 
A. Una jornada de descoberta dels espais restringits a els museus municipals de Barcelona. 
B. Un programa d’estudiants de formació professional dual als museus de Barcelona. 
C. Una estada de conservadors de museus municipals a museus europeus. 
D. Un programa d’intercanvi de directors de museus entre Europa i Amèrica. 

 
 
56. Què és el programa “la Nit de museus” que segueixen majoritàriament els museus de 

Barcelona?  
 
A. És un programa impulsat per l’ICUB que acull museus de tota Espanya. 
B. És un programa impulsat per la Unió Europea (creat pel Ministeri de cultura francès i amb 

abast europeu) que Barcelona promou junt amb altres municipis de l’àrea metropolitana. 
C. És un programa que impulsa la Generalitat de Catalunya a les 4 províncies. 
D. És un programa coordinat entre galeries i museus que és fa bianualment. 

 
 
57. Què és el programa “Interrogar Barcelona”, promogut pel Museu d’Història de 

Barcelona?  
 
A. Un cicle de conferències anual sobre història de Barcelona. 
B. El nom de l’exposició permanent de la seu de la Plaça del Rei. 
C. Uns itineraris guiats per la muntanya de Montjuïc. 
D. El programa d’activitats escolars del museu. 
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58. El projecte “Patrimonia’m” ofert pel Muhba consisteix en:  

 
A. Una proposta educativa per a apropar el patrimoni de la ciutat als alumnes de diferents 

escoles de Barcelona. 
B. Un projecte adreçat a les escoles de divulgació i coneixement de les tasques pròpies de la 

conservació preventiva en museus. 
C. Una proposta formativa adreçada a cicles formatius de grau superior, per a presentar el 

ventall de tasques pròpies de la documentació i catalogació de col·leccions de patrimoni 
cultural. 

D. Un programa de dinamització de la participació ciutadana en el desenvolupament de 
processos de patrimonialització de bens culturals als diferents barris de Barcelona. 

 
 
59. L’Habitació 1418 era un programa:  

 
A. De la Capella per a promoure l’art local. 
B. De la Fundació Miró per a promoure artistes emergents. 
C. De la Fundació Vilacasas i coincideix amb el número del carrer. 
D. Del Macba i el CCCB per arribar a joves de l’àrea metropolitana i desenvolupar una 

vinculació especial amb el Raval. 
 
 
60. Quins itineraris autoguiats ofereix el Muhba a la seva pàgina web?  

 
A. El call de Barcelona i la Barcelona industrial. 
B. La muralla medieval de Barcelona i la Barcelona industrial. 
C. La muralla medieval de Barcelona i el call de Barcelona. 
D. Barcino, un recorregut per Barcelona i la Barcelona industrial. 

 
 
61. En referència a les exposicions i les activitats especials associades, el codi de 

deontologia de l’ICOM s’expressa en els següents termes:   
 
A. Les exposicions temporals, ja siguin materials o virtuals, han de ser conformes a les 

missions, polítiques i finalitats declarades del museu. No han d’anar en detriment de la 
qualitat ni la protecció i conservació de les col·leccions. 

B. Les exposicions temporals, no presentaran rèpliques o representacions virtuals d’objectes 
catalogats. 

C. Les exposicions temporals, per la seva naturalesa efímera, permeten al museu presentar 
continguts i relats complementaris als que li són propis i conformes a la seva missió, malgrat 
no siguin afins a les polítiques i finalitats declarades del museu. 

D. Les exposicions temporals, ja siguin materials o virtuals, son elements idonis per a la 
comercialització de la producció cultural dels museus. Esdevenen una font d’ingressos 
extres que justifiquen la inversió de recursos en la seva producció. 
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62. Amb les noves tecnologies, s’ha obert un ventall de possibilitats per a la difusió del 

patrimoni. Els museus han de posar-se al dia tecnològicament però també poden 
aprofitar els recursos existents per participar en plataformes externes. Quin dels 
següents projectes és una plataforma de difusió del patrimoni en la que hi participa 
algun museu municipal?  
 
A. Xarxa Digital de Col·leccions de Museus d’Espanya. 
B. Iconic Places. 
C. European Heritage Label. 
D. Google Arts & Culture. 

 
 
63.  En què consisteix el programa de creació artística de Barcelona “En Residència”? 

 
A. Apropar els estudiants de secundària als ensenyaments artístics a través de residències 

d’artistes a instituts i museus. 
B. Proposar residències d’artistes a museus amb la voluntat de la creació d’una obra d’art. 
C. Instal·lar a un artista a les sales de reserves d’un museu i mostren les obres als visitants. 
D. Alumnes de secundària s’instal·len a diversos museus i fan de col·laboradors a les visites 

programades d’altres escoles. 
 
 

64. “Pianos per tothom” és un programa del Museu de la Música i l’ICUB que consisteix en:  
 
A. Cedir a tercers pianos de la col·lecció del museu. 
B. Coordinar la donació de pianos de particulars per a diferents centres culturals i entitats. 
C. Promoure la restauració de pianos ubicats en edificis públics i entitats. 
D. Facilitar que els visitants del museu puguin tocar diferents pianos  en diverses sales del 

museu. 
 
 
65. L’Eurobaròmetre sobre Patrimoni Cultural:  

 
A. No existeix. L’Eurobaròmetre és general i aborda aspectes amplis. 
B. És una enquesta sol·licitada per la Comissió Europea l’any 2018 vinculada a l’any europeu 

sobre el patrimoni cultural i que analitza les dades dels 28 estats associats. 
C. És una enquesta anual que es fa des del 1990 i tracta diversos aspectes relacionats amb el 

patrimoni cultural: implicació, comportament, valors, accés i barreres a l'accés, participació o 
impacte en el turisme i la feina. 

D. És una enquesta estatal que analitza les dades de museus espanyols i els compara amb els 
europeus. 
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66. El Park Güell es va declarat patrimoni de la Humanitat l’any 1984 i al 1993 va ser declarat 

BCIN. L’octubre del 2003 l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa la regulació per 
Monumental del Park Güell amb l'objectiu prioritari de preservar aquest espai emblemàtic 
de la ciutat, patrimoni de l'UNESCO i mantenir-lo en el millor estat de conservació 
possible. L’accés al parc es fa de la següent manera:  
 
A. Cal pagar l’entrada per accedir a les 19 hectàrees del parc. 
B. Tothom ha de pagar l’entrada només per accedir als 1,7 hectàrees vulnerables. 
C. Cal pagar l’entrada només per accedir als 1,7 hectàrees vulnerables. Els veïns dels barris 

adjacents tenen una targeta per accedir-hi gratuïtament així com tots els membres locals i 
internacionals del registre Gaudir +. 

D. Cal pagar l’entrada només per accedir als 1,7 hectàrees vulnerables. I els empadronats a 
Barcelona tenen entrada gratuïta. 

 
 
67. La conservació preventiva de béns culturals consisteix en:  

 
A. Intervenir directament sobre allò que es vol conservar. 
B. Intervenir sobre les circumstàncies ambientals del bé que es vol conservar. 
C. No dur a terme cap mena d’intervenció. 
D. Intervenir de manera directa e indirecta sobre el bé que es vol conservar. 

 
 
68. En el préstec d’una obra gràfica sobre paper quina de les següents accions és 

contraproduent?  
 
A. Usar suports de pH neutre. 
B. Exposar a baixa intensitat lumínica. 
C. Filtrar la component ultra violada de la il·luminació. 
D. Manipular per les vores o cantonades. 

 
 
 
69. A partir de quin nivell d’humitat relativa (valor crític) comença el perill de deteriorament 

per floridura d’un objecte orgànic?  
 
A. Per damunt del 80%. 
B. Per damunt del 30%. 
C. Per damunt del 85%. 
D. Per damunt del 75%. 

 
 
70. A les sales de reserva, quins són els criteris d’agrupació dels objectes per afavorir la 

conservació dels mateixos?  
 
A. Segons la naturalesa orgànica o inorgànica i segons el format, dimensions i pes. 
B. Segons origen i cronologia. 
C. Segons tipologia. 
D. Segons es tracti d’objectes bidimensionals o tridimensionals així com segons el pes. 
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71. En un jaciment arqueològic cobert, els visitants són un factor de deteriorament atès que 
(assenyaleu l’opció INCORRECTA):  
 
A. Poden erosionar les estructures arqueològiques al trepitjar i també provocar abrasions. 
B. Aporten diòxid de carboni que es recombina parcialment amb el vapor d’aigua per formar 

àcid carbònic que pot alterar els morters i revestiments calcaris del jaciment. 
C. Alliberen escalfor i poden fer apujar la temperatura de l’ambient a més de requerir la 

introducció d’aire de l’exterior per proporcionar l’oxigen necessari. 
D. Aporten diòxid de carboni impossible de contrarestar en l’ambient interior que esdevé àcid. 

 
 
72. El paper del conservador-restaurador en el projecte de remodelació o construcció d’un 

nou edifici museístic consisteix en:  
 
A. Fer el seguiment dels paràmetres climàtics i de contaminants que es registren a les noves 

sales.  
B. Treballar conjuntament amb l’arquitecte i l’enginyer durant tot el procés. 
C. Assessorar l’equip de conservadors que defineixen les necessitats del projecte. 
D. Participar a l’inici i la fi del procés fent el seguiment del trasllat i instal·lació correcta dels 

objectes. 
 
 
73. Quin és l’ambient de conservació que requereix un objecte de fusta amarat d’aigua 

acabat d’aparèixer en una excavació arqueològica?  
 
A. Mantenir submergit en aigua i posteriorment substituir l’aigua per un producte consolidant. 
B. Assecar gradualment en un ambient controlat. 
C. Assecar ràpidament i aplicar d’immediat un producte consolidant. 
D. Aplicar un tractament d’anòxia. 

 
 
74. Quin fenomen es produeix quan l’aire que envolta un objecte ceràmic ple de sals 

solubles és sec o molt sec?  
 
A. Es produeix la cristal·lització de les sals amb el corresponent increment de volum i 

deteriorament de la xarxa porosa. 
B. Es produeix el dessecament de les sals solubles amb disminució del seu volum cosa que en 

facilita la seva eliminació. 
C. Es produeix la migració i cristal·lització de les sals cap a la superfície de l’objecte amb el 

resultat de la disminució del seu contingut. 
D. Les sals queden retingudes dins la xarxa porosa de la ceràmica. 

 
 
75. La consolidació cohesiva d’un bé cultural consisteix en:  

 
A. Restablir la continuïtat entre el suport i la pel·lícula pictòrica o el revestiment que estan 

separats. 
B. L’impregnació del material a tractar, reemplaçant el lligant perdut o debilitat per un nou 

lligant. 
C. Injectar material consolidant o lligant entre la capa pictòrica/revestiment separat del seu 

suport. 
D. L’absorció capil·lar de producte consolidant. 
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76. La neteja de repintades i retocs d’una obra escultòrica policromada és necessària quan:  

 
A. Pot generar un dany, quan impedeix reconèixer l’obra i/o aplicar d’altres tractaments. 
B. Les repintades s’han d’eliminar sempre. 
C. Les repintades no s’han d’eliminar mai. 
D. En general quan són d’època moderna. 

 
 
77. Quines mesures de conservació preventiva cal tenir en compte en una sala de reserva 

d’escultura de fusta?  
 
A. Ordre i neteja, aïllament de l’exterior, ventilació i accés a inspeccions periòdiques. 
B. Fumigar l’entorn exterior. 
C. Desinsectar les escultures contaminades fent us de gasos inerts. 
D. Desinsectar amb productes químics. 

 
 
78. Quin material permeable al vapor d’aigua s’usa comunament per protegir les restes 

arqueològiques quan es tornen a cobrir de terra?  
 
A. Film plàstic de polietilè. 
B. Làmines de geotèxtil. 
C. Film de pvc. 
D. Es desaconsella cobrir les restes amb cap material. 

 
 
79. El Consell Internacional de Museus (ICOM) a la XV Conferència celebrada a Nova Dehli 

defineix  la Restauració de la manera següent:  
 
A. Activitat professional dedicada a fomentar la permanència de les manifestacions culturals i 

artístiques respectant el seu significat històric, artístic i social. 
B. Conjunt d’accions aplicades de manera directa que tenen per objectiu facilitar l’apreciació, 

comprensió i ús d’un bé cultural. 
C. Modificació d’un bé patrimonial per a retornar-lo a l’estat que tenia en origen. 
D. Conjunt d’accions per retornar el valor estètic a un bé cultural. 

 
 
80. Cesare Brandi a la “Teoria de la restauració” estableix que la restauració ha de donar un 

valor preeminent a la imatge de l’obra d’art per tal de recuperar-ne:  
 
A. La unitat potencial. 
B. L’aspecte original. 
C. El cromatisme. 
D. El valor estètic. 
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PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
81. En el desenvolupament del pla museològic d’un museu ja creat, la història del museu és 

pertinent desenvolupar-la en la fase:   
 

A. De definició i caràcter de la institució. 
B. De definició del programa de col·leccions. 
C. De definició dels projectes. 
D. De definició del programa arquitectònic.  
 

 
82. El camp d’acció de la museografia és:  

 
A. L’estudi de la història del museu, el seu paper a la societat, els sistemes específics de 

recerca, conservació, educació i organització. 
B. El conjunt de les accions de disseny gràfic amb les que el museu transmet el coneixement 

de les seves col·leccions a la societat. 
C. L’estudi dels aspectes tècnics del museu, la instal·lació de les col·leccions, climatologia, 

arquitectura de l’edifici, aspectes administratius, en definitiva la infraestructura en la que 
descansa la museologia. 

D. L’anàlisi i estudi de la realitat museística circumscrita a un territori determinat, establint els 
equilibris de relació entre els elements que la componen i la interacció que s’estableix amb 
els diferents sectors de població. 
 

 
83. Segons la Llei 9/1993 de Patrimoni cultural català és funció del Consell Assessor del 

Patrimoni Cultural Català:  
 
A. Aprovar els nomenaments dels Directors i els administradors dels museus nacionals. 
B. Emetre informes i dictàmens a requeriment de les administracions competents i del 

Parlament. 
C. Aprovar les adquisicions de bens patrimonials amb destinació a les col·leccions nacionals. 
D. La coordinació de les polítiques de patrimoni cultural de les institucions públiques de 

Catalunya. 
 
 

84. De les següents institucions museístiques de la ciutat de Barcelona, quines tenen un 
finançament públic de més del 50%? 
 
A. Consorci de Ciències Naturals i Fundació Tàpies.  
B. Fundació Miró i Fundació Vilacasas. 
C. Fundació Brossa i Fundació Picasso.  
D. Fundació Suñol i Consorci Museu Marítim. 

 
 
85. Quin d’aquests col·leccionistes va ser el creador d’un dels conjunts d’obres més 

important de pintors catalans dels segles XIX i XX que es pot veure als museus públics 
de Catalunya?  
 
A. Lluís Plandiura.  
B. Francesc Martorell Peña. 
C. Maties Muntadas. 
D. Josep Estruch i Comella. 
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86. Quin és l’òrgan tècnic de coordinació de les polítiques municipals en matèria de 

patrimoni arquitectònic, històric, artístic i arqueològic de la ciutat de Barcelona?  
 
A. El Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
B. La Taula de Patrimoni. 
C. El Consell d’Arqueologia de Barcelona. 
D. La Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l’Institut de Cultura. 

 
 

87. En quina excavació arqueològica de Barcelona apareixen restes que per primera vegada 
s’associen al nom sencer de Barcino?  
 
A. En l’excavació de la plaça de Sant Miquel. 
B. En l’obertura de la Via Laietana. 
C. En l’excavació de la plaça Vila de Madrid. 
D. En l’excavació de la plaça del Rei. 

 
 
88. Entre les mesures de conservació preventiva d’un museu, les condicions ambientals  en 

són un dels aspectes a tenir en compte segons l’afirmació següent:  
 

A. Els museus han de garantir les condicions ambientals necessàries per tal que els seus fons 
estiguin en l’estat més adequat per la seva conservació només a les sales de reserva. 

B. Els museus han de reunir les condicions ambientals necessàries per tal que els seus fons 
estiguin en tot moment en l’estat més adequat per la seva conservació. 

C. Les condicions ambientals òptimes d’un museu s’han de mantenir en els horaris d’obertura 
al públic. 

D. Les condicions ambientals dels museus han d’estar garantides només en el període d’estiu 
per ser el més agressiu per a la conservació preventiva. 

 
 


