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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: Segona prova. Prova Pràctica 
- On posa Data: 27/10/2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir la casella 

que correspongui 
- 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. 

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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SEGONA PROVA. PROVA PRÀCTICA 

 
 
SUPÒSIT NÚMERO 1.  
 
 
Al museu municipal de Barcelona on treballes com a conservador/a (curador/a) amb col·leccions al 
teu càrrec, acaba d’arribar un lot d’obres d’un/a mateix autor/a que s’ofereixen en concepte de 
donació, per valorar-ne la seva idoneïtat a la col·lecció. Entre elles n’hi ha algunes que ja han estat 
seleccionades per part de/de la comissariat/ada d’una propera exposició temporal al propi museu 
per a formar-ne part. 
 
Un cop valorada la totalitat del lot, caldrà fer les gestions corresponents per formalitzar la donació, 
tant en referència a la persona donant com a l’entitat titular del museu que en passarà a tenir la 
propietat.  
 
Després caldrà activar tots els tràmits i tasques pròpies del departament de col·leccions del museu 
per gestionar les peces rebudes en donació. 
 
Les peces que finalment hauran ingressat al fons del museu i que no es mostrin a l’exposició 
esmentada, podran formar part d’altres projectes i programes. 
 
 
1. En quin document es basen els/les conservadors/es del museu per valorar la idoneïtat de 

les peces ofertes?  
 

A. En el document de protocols de conservació de peces que inclou quines peces formen part 
de les col·leccions del museu i com s’han d’emmagatzemar i manipular.  

B. En el document sobre la política de col·leccions que inclou la missió del museu, el contingut 
dels fons i les línies o conceptes sobre els que es proposa incrementar les col·leccions, així 
com els criteris de selecció. 

C. En el document del pla estratègic del museu. 
D. En el document de programes públics del museu que inclourà les necessitats de 

col·leccions per a les exposicions previstes. 
 
 
2. Un cop valorada la idoneïtat general, l’anàlisi específic de cada peça: (Assenyala dues 

respostes). 
 

A. La fan íntegrament els/les restauradors/es en funció de l’estat de conservació de les peces. 
B. La fan els/les conservadors/res del museu, amb la participació dels/de les restauradors/es si 

cal valorar l’estat de conservació. 
C. Es fa a la Secretaria Tècnica de l’ICUB amb la col·laboració dels/de les conservadors/es del 

museu. 
D. Es fa en base a criteris de selecció prèviament establerts, entre els que es pot tenir en 

compte l’estat de conservació. 
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3. Quin és el primer tràmit o document que ha de fer la ciutadania per oferir una o més 

peces en donació a un museu de titularitat municipal a Barcelona?  
 

A. Ha de presentar un escrit d’oferiment de donació al museu on es detallin les peces que 
ofereix. 

B. Els oferiments s’han de fer obligatòriament presentant una instància a l’Ajuntament. 
C. La ciutadania no ha de fer cap tràmit, només portar les peces al museu. 
D. La ciutadania no ha de fer cap tràmit, el museu ha d’ocupar-se de recollir les peces. 

 
 

4. Quin és el primer tràmit que ha de fer el museu per tal d’iniciar el procés d’acceptació 
d’una donació? 

 
A. El museu no ha de fer cap tràmit, les peces queden acceptades automàticament quan la 

persona donant les ofereix. 
B. El museu obre expedient a l’ICUB amb la documentació que aporta la persona donant i 

espera que la Direcció de Patrimoni emeti informe favorable o desfavorable. 
C. El museu obre expedient que tramet a l’ICUB, afegint a la documentació rebuda per part de 

la persona donant un informe favorable a l’acceptació.  
D. El museu ha de comunicar a la persona donant l’acceptació de la donació i registrar les 

peces. 
 
 
5. Com s’assabenta oficialment una persona donant que el seu oferiment ha estat acceptat? 
 

A. El museu li comunica per escrit. 
B. La persona donant rep per correu certificat una notificació de l’ICUB o de l’Ajuntament. 
C. El/la conservador/a al càrrec de la col·lecció on s’adscriu la peça li lliura un informe. 
D. El/la director/a del museu li comunica. 

 
 
6. Un cop la/les peces són admeses, una de les primeres accions a fer serà el seu registre. 

Pots indicar quins camps es documentaran en primer lloc, segons la llei de museus, per 
poder registrar les obres? (en aquest cas es tracta d’una col·lecció de ciències humanes) 

 
A. Número de registre, nom d’objecte, títol, autor, datació, material, dimensions, forma-font-

data de l’ingrés. 
B. Número de registre, nom d’objecte, títol, autor, datació, lloc d’execució, material, tècnica, 

dimensions. 
C. Per registrar una obra només és necessari el número de registre. 
D. Número de registre, forma-font-data d’ingrés, estat de conservació, lloc de procedència o 

jaciment, classificació genèrica, nom d’objecte, dimensions, material, autor, títol, datació. 
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7. Cada obra de la col·lecció tindrà un número de registre, com es farà el marcatge del 
número en les obres? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Les obres es marcaran físicament de manera permanent sempre que no se’n malmeti la 

seva naturalesa. 
B. Les obres es marcaran amb una etiqueta lligada de la manera més permanent possible. 
C. A la fitxa de l’objecte s’indicarà la seva ubicació de manera que no caldrà marcar l’objecte 

per identificar-lo. 
D. El número de registre es marcarà al prestatge o contenidor on es guardi la peça. 

 
 
8. A part del que figura al llibre de registre, quins altres camps de la documentació seran 

imprescindibles per poder gestionar les obres al museu? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Els colors que presenta l’obra per poder-la identificar. 
B. Bibliografia, història de la peça. 
C. La fotografia per identificar-les.  
D. La ubicació per localitza-les. 

 
 
9. Un cop acceptada una donació, cal gestionar la col·lecció. Pel que fa a la conservació, 

quina és la primera actuació que cal fer directament amb les peces? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Tractament d’anòxia. 
B. Les actuacions habituals bàsiques de conservació preventiva o curativa. 
C. La valoració de l’estat de conservació, neteja, desinsectació i consolidació en cas necessari. 
D. La restauració de la peça. 

 
 
10. Quan una peça del fons del museu ha estat seleccionada per formar part de l’exposició, 

què caldrà fer directament amb la peça des del punt de vista de la conservació? 
(Assenyala dues respostes). 

 
A. Valorar el seu estat de conservació i restaurar-la si cal. 
B. Si ha estat seleccionada és que està en perfecte estat de conservació. 
C. Fer la fitxa de condicions de conservació i preveure quins suports o sistema de presentació 

necessitarà. 
D. Aconseguir uns nivells de temperatura i HR idonis a la sala on s’exposarà. 

 
 
11. Com a coneixedors/res de la col·lecció del museu, quin serà el paper del/de la 

conservador/a, juntament amb l’equip de restauració, i la seva aportació a l’exposició 
temporal en referència a la museografia? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Vetllar per la conservació de les peces, així com per la seva comprensió. 
B. Els/les conservadors/res no participen en la museografia de les exposicions. 
C. Dissenyar la museografia a partir d’uns plànols proposats pel/per la dissenyador/a de 

l’espai.  
D. Participar en el disseny de la museografia i controlar els materials de suport de les peces 

per tal que es compleixin els requisits de conservació preventiva tot permetent una lectura 
idònia. 
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12. Partint de la base que les exposicions tenen un/a comissariat/ada que proposa un 
contingut, guió de l’exposició i selecció de peces. Quina és la responsabilitat del/de la 
conservador/a en relació als continguts pel que fa a les peces que custodia? (Assenyala 
dues respostes). 

 
A. El/la conservador/a té la responsabilitat d’aportar el seu coneixement i investigació sobre les 

col·leccions que custodia. 
B. El/la conservador/a no té responsabilitats en quan als continguts, només quan a la 

conservació preventiva. 
C. El/la conservador/a només ha de controlar els moviments de les peces, la documentació és 

responsabilitat del/de la comissariat/ada de l’exposició. 
D. El/la conservador/a té la responsabilitat d’aportar la documentació de les peces i fer-ne 

estudis raonats o vetllar perquè altres investigadors els facin. 
 
 
13. Les peces no exposades al museu queden a les reserves. Quines característiques ha de 

tenir aquest espai? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Ha de complir amb les condicions necessàries de clima, il·luminació, així com d’accessos i 
circulacions per les peces i les persones que hi han de treballar. 

B. Ha de ser un espai amb accés directe des del carrer o moll de càrrega per tal que les peces 
puguin ser-hi instal·lades directament sense espais entremitjos.  

C. Ha complir amb les condicions de conservació preventiva i seguretat. 
D. Necessàriament ha de ser un espai situat al mateix edifici que l’exposició permanent. 

 
 
14. Quines característiques han de tenir els mobles contenidors on es guarden les peces de 

la col·lecció del museu? 
 

A. Han de ser contenidors molt grans per tal que hi càpiguen tant les peces grans com les 
petites. 

B. Han de ser de dimensions i característiques adequades a la col·lecció del museu i construïts 
amb materials que compleixin els requisits de conservació preventiva. 

C. Han de ser contenidors estàndards segons indica la llei de museus. 
D. Han de ser contenidors metàl·lics amb portes de vidre per poder veure les peces que hi ha a 

l’interior o bé sense portes. 
 
 
15. Quina et sembla la manera més idònia d’organitzar la reserva per tal d’optimitzar l’espai i 

la seva gestió? 
 

A. Distribuir les peces per estils i dins de cada estil per colors perquè sigui més agradable de 
mirar-se les peces. 

B. Distribuir les peces segons les característiques físiques de dimensions, tipologies i 
materials. 

C. Distribuir les peces per cronologia de manera que és més fàcil localitzar-les. 
D. Distribució de les peces per autors sigui quina sigui la seva tipologia. 
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16. A part d’aconseguir una bona organització i col·locació de les peces a la reserva, per a la 

seva localització caldrà: (Assenyala dues respostes). 
 

A. Tenir un bon sistema de numeració de reserves, contenidors i prestatges i indicar la 
ubicació de cada peça a la base de dades. 

B. Portar control de les ubicacions. 
C. Si les peces estan ben endreçades a la reserva no caldrà controlar les ubicacions per cap 

sistema ja que sempre estaran localitzables. 
D.  Un reportatge fotogràfic de tots els contenidors i el seu contingut. 

 
 
17. La manipulació de les obres d’un museu requereix de certs protocols per tal de no 

malmetre les peces. Quina afirmació et sembla més adequada? 
 

A. Els/les conservadors/es responsables d’una col·lecció són les úniques persones que poden 
manipular les peces. 

B. Els/les manipuladors/es de peces han d’adequar les necessitats de personal i utillatge a 
cada peça en funció de les seves característiques.  

C. Per moure les peces d’un espai a un altre sempre caldrà usar utillatge amb rodes (carros, 
taules, traspalés o altres). 

D. Els protocols de manipulació només són obligatoris per aquelles peces que han estat 
restaurades. 

 
 
18. Quin és l’objectiu principal de la base de dades Museum Plus amb la documentació de 

les peces del fons del museu? (Assenyala dues respostes). 
 

A. El control, gestió i sistematització en la descripció d’objectes. 
B. El control d’imatges de les col·leccions. 
C. Poder gestionar amb seguretat la col·lecció, des del registre a les ubicacions i moviments de 

peces, així com facilitar i gestionar la informació per la recerca i la difusió. 
D. La connexió directa amb el catàleg en línia de manera que els canvis i noves incorporacions 

de peces poden ser consultats al moment per les persones usuàries. 
 
 
19. En quins dels següents programes de difusió del museu, la base de dades és una eina 

directament útil? (Assenyala dues respostes). 
 

A. En el catàleg en línia i la plataforma Europeana. 
B. En l’elaboració d’exposicions virtuals amb fons del museu. 
C. En les campanyes de difusió d’una exposició. 
D. En la imatge gràfica d’una exposició i el dossier de premsa. 
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20. La recerca forma part de la feina dels/de les conservadors/es, sobretot en relació a la 
col·lecció que custodia, tot i que no en tenen l’exclusivitat. Quins dels següents 
possibles programes de col·laboració consideres que promouen la recerca en relació als 
fons del museu? 

 
A. Convenis de pràctiques per estudiants de grau. 
B. Promoció de tesis doctorals d’acord amb les universitats i participació en grups de recerca 

d’universitats. 
C. Atenció a estudiants de batxillerat en els seus treballs de recerca. 
D. Convenis internacionals de pràctiques de màster amb universitats europees. 

 
 
21. Els treballs de recerca sobre col·leccions del museu, tan els realitzats pels/per les 

conservadors/es com els realitzats per investigadors/es externs, poden presentar-se en 
diversos canals per donar-los a conèixer. Quin dels següents proposats NO seria 
adequat? 

 
A. Congressos i simposis especialitzats en la temàtica del museu. 
B. Revistes especialitzades del sector. 
C. Exposicions i catàlegs del programa propi del museu. 
D. Les activitats familiars de cap de setmana. 

 
 
22. Un museu europeu s’ha dirigit al/a la director/a del museu per sol·licitar algunes peces 

en préstec en comodat. Quins documents, entre altres, caldrà que ens faci arribar per 
poder iniciar els tràmits del préstec? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Carta de sol·licitud indicant dates, lloc i característiques de l’exposició, fulls de préstec. 
B. Facility report de l’espai de l’exposició, condicions del préstec sol·licitades pel museu 

signades pel/per la prestatari/ària. 
C. Permís d’exportació en ser un museu estranger. 
D. Llistat de les peces dels/de les altres prestadors/es que participen en l’exposició. 

 
 
23. En cas que el museu accedeixi a la sol·licitud del préstec perquè la persona prestatària 

compleix tots els requisits, a part de la gestió de l’expedient, què caldrà fer amb les 
peces sol·licitades? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Determinar tipus d’embalatge i condicions per el muntatge expositiu. 
B. Preparació de les peces, restauració si s’escau, fer fitxes de condicions de conservació.  
C. Localitzar-les i determinar el tipus d’embalatge i transport. 
D. Atendre l’empresa de transport durant l’embalatge. 

 
 
24. Quin tipus d’assegurança és el més adequat i exigible per a un préstec en comodat? 
 

A. Assegurança de transport. 
B. Assegurança clau a clau. 
C. Assegurança a tot risc. 
D. Assegurança de transport i assegurança d’estada. 
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25. Un cop registrades les peces al museu, en quin o quins dels següents supòsits es poden 
donar de baixa?: (Assenyala dues respostes). 

 
A. Per transmissió en favor a una altra administració pública. 
B. Per venda a col·leccionistes privats sempre i quan els guanys es dediquin a compra d’altres 

peces pel museu. 
C. En cap cas es poden donar de baixa peces registrades a un museu municipal a Espanya. 
D. Per destrucció degut a l’estat de conservació molt dolent que en fa impossible aturar-ne el 

procés de deteriorament ni recuperar l’objecte. 
 
 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. Quina és la definició de “correu” més encertada en l’àmbit dels museus? 
 

A. El/la conservador/a del museu que acompanya una peça de la col·lecció sol·licitada en 
préstec en comodat, en tots els seus moviments des de la sortida del museu fins al seu 
retorn per tal tenir-ne cura. 

B. El transport de les peces de la col·lecció demanades en préstec en comodat per a una 
exposició. 

C. La documentació que s’envia des del museu a l’entitat organitzadora d’una exposició 
temporal. 

D. El/la conservador/a que fa els informes de conservació de les peces sol·licitades en préstec 
en comodat per el seu control al llarg de l’estada fora del museu. 

 
 
27. En el cas dels préstecs en comodat a l’estranger de peces d’un museu municipal, quines 

han d’obtenir el permís d’exportació per part de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri 
de Cultura? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Totes les peces de les col·leccions públiques. 
B. Les peces que són BCIN. 
C. Els museus municipals no estan obligats a demanar permisos d’exportació a altres 

organitzacions. 
D. Totes aquelles peces que tenen més de 100 anys d’antiguitat. 

 
 
28. Quins camps de la fitxa de documentació, no intrínsecs a la peça, és probable que 

puguin completar-se a partir de la informació que pugui donar el/la seu/va antic/ga 
propietari/ària? 

 
A. La història de l’objecte. 
B. La datació. 
C. El preu de mercat en el moment de l’ingrés al museu. 
D. La bibliografia relacionada. 
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29. Actualment, en l’àmbit de les administracions públiques, és possible gestionar els 

permisos d’exportació de peces telemàticament i amb signatura electrònica? 
 

A. Si. És obligatori fer-ho per aquest procediment. 
B. No. Els ajuntaments encara no estan preparats per fer-ho. 
C. Si. Es pot fer telemàticament o analògicament. 
D. Només es pot fer en les peces catalogades al Catàleg de Bens Mobles de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
 
30. Quan una peça del fons del museu es cedeix en préstec en comodat per una exposició 

temporal, de qui és responsabilitat atorgar un valor econòmic per l’assegurança? 
 

A. Del museu propietari de les peces. 
B. Del/de la prestatari/ària que contracta l’assegurança. 
C. De l’empresa responsable del transport i del muntatge de l’exposició. 
D. De l’empresa d’assegurances especialitzada en patrimoni. 
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SUPÒSIT NÚMERO 2.  
 
 
La companyia elèctrica ha d’efectuar unes obres de canalització en rasa, de 150 m de longitud, per 
tal d’introduir un cable subterrani per l’enllumenat públic, en un carrer del barri del Raval, al districte 
de Ciutat Vella de Barcelona. Dins dels límits del carrer, s’han fet vàries intervencions a diferents 
solars, on s’han posat al descobert, en diferents nivells, una bona part de la trama urbana medieval 
i romana, amb les restes de cases originals i estructures accessòries com clavegueres i dipòsits, i 
la presència de fosses amb enterraments humans de diferent format. Tenint en compte que l’àrea 
afectada forma part d’una zona d’interès arqueològic i d’alt valor històric de la ciutat, es planteja la 
necessitat d’un control arqueològic per localitzar i documentar, d’una banda, l’aparició de restes i 
d’estructures antigues, que puguin veure’s perjudicades per l’actuació urbanística, i de l’altra, per 
obtenir el màxim d’informació de la zona per tal de complementar els estudis realitzats fins a 
l’actualitat. 
 
 
1. Quin és el marc legal que és d’aplicació en matèria d’arqueologia en aquesta 

intervenció? (Assenyala dues respostes). 
 

A. El Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic  (DOGC núm. 3594, 13,03,2002). 

B. Pla Especial de Protecció del Patrimoni arquitectònic de i del Catàleg del Districte 1 – Ciutat 
Vella, Raval. 

C. La Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
D. Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona del 1979. 

 
 
2. En funció de les circumstàncies que l’originen, quin concepte d’intervenció arqueològica 

seria d’aplicació en aquest cas? 
 

A. Intervenció arqueològica preventiva. 
B. Prospecció. 
C. Intervenció arqueològica d’urgència. 
D. Intervenció arqueològica integrada en un projecte d’investigació.  

 
 
3. Efectuats els primers treballs d’extracció del paviment, quins són els paràmetres 

d’actuació en els que es centra la intervenció arqueològica? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Descripció dels estrats de la rasa. 
B. Control i seguiment visual de la realització dels diferents trams de rasa. 
C. Excavació manual i identificació dels nivells arqueològics. 
D. Buidatge de la rasa amb mitjans mecànics per part de l’empresa adjudicatària. 

 
 
4. Quin és l’organisme que planifica les intervencions arqueològiques al districte de Ciutat 

Vella de Barcelona? 
 

A. El Museu d’Història de Barcelona. 
B. El Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
C. El Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura. 
D. La seu a Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya.  
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5. A qui correspon la inspecció dels béns integrants del patrimoni arqueològic i 
paleontològic localitzats al districte de Ciutat Vella de Barcelona?  

 
A. Al personal habilitat del Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
B. Al personal habilitat de la Comissió de Patrimoni. 
C. Al personal habilitat del Departament de Cultura. 
D. Al personal habilitat del Museu d’Història de Barcelona. 

 
 
6. Quines són les funcions del Servei d’Arqueologia de Barcelona en les intervencions 

arqueològiques que es duen a terme en l’àrea en curs d’intervenció? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. La planificació, l’organització i la transferència de coneixement de l’actuació. 
B. La gestió de la salvaguarda del patrimoni arqueològic de Barcelona. 
C. La contractació dels equips arqueològics. 
D. La catalogació dels objectes i l’organització de la documentació dels treballs d’intervenció. 

 
 
7. En tractar-se d’una intervenció que es realitza en el subsòl d’un carrer que confina amb 

edificis i amb obra pública, a quin professional correspon participar perquè el treball no 
afecti l’estabilitat de les estructures confrontades? 

 
A. El cap d’obra de la companyia elèctrica. 
B. Un/a arquitecte/a. 
C. Un/a geòleg/a. 
D. Un/a aparellador/a. 

 
 

8. A qui correspon l’autorització i la comunicació de la intervenció arqueològica? 
 

A. Al Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. 
B. A l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. 
C. A la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
D. Al Museu d’Història de Barcelona. 

 
 

9. Quines obligacions té la direcció de la intervenció arqueològica al barri del Raval pel que 
fa a la conservació de les restes arqueològiques? (Assenyala dues respostes). 

 
A. La proposta de mesures de conservació o salvació a aplicar, si es considera que l’execució 

de l’actuació és incompatible amb la conservació in situ de les restes. 
B. Ha de posar les restes arqueològiques a disposició de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament 

de Barcelona. 
C. Vetllar per què l’informe previst afegeixi també la valoració de la possible afectació i 

indicació per determinar-ne l’afectació. 
D. Ha de sol·licitar autorització per organitzar les dates d’inici i acabament dels treballs de 

camp a la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
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10. Si la intervenció arqueològica prevista en el districte de Ciutat Vella no afecta tot l’àmbit 

de l’obra, es pot permetre la continuació de les actuacions?  
 

A. Si, en la part que no comprometi l’estudi de les restes ni la decisió que s’hagi de prendre 
sobre la seva conservació o salvació. 

B. Si, sempre i quan la direcció de la intervenció arqueològica acrediti que no afecti tot l’àmbit 
de l’obra. 

C. No. S’ha d’esperar que finalitzi la intervenció arqueològica en tot l’indret. 
D. Si, en la part que no comprometi l’estudi de les restes i l’obra formi part d’una promoció 

privada.  
 
 

11. Segons la Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, com es defineix la 
Zona arqueològica? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Com a bé cultural d’interès nacional. 
B. Lloc amb restes humanes que es troben en el subsòl. 
C. Lloc amb restes de la intervenció humana que només es poden estudiar amb la metodologia 

arqueològica. 
D. Zona amb vestigis fossilitzats que constitueixen una unitat coherent i amb entitat pròpia. 

 
 
12. En quins casos la incoació d’un expedient de declaració d’un bé cultural d’interès 

nacional comporta l’aplicació immediata i provisional del règim de protecció establert per 
als béns culturals que ja han estat declarats d’interès nacional? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Quan la resolució d’incoació s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 

en el Boletín Oficial del Estado. 
B. Des del moment que l’Ajuntament suspèn la tramitació de les llicències municipals de la 

zona afectada. 
C. Quan s’ha acordat pel Govern de la Generalitat. 
D. Quan la incoació de l’expedient s’ha notificat als interessats i als ajuntaments dels municipis 

on radica bé. 
 
 
13. Quin és l’organisme que autoritza la intervenció arqueològica quan es pretén fer una 

actuació a una zona arqueològica del districte de Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona? 
 

A. L’autoritat competent en matèria de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. 
B. El Govern de la Generalitat de Catalunya. 
C. El Departament de Cultura de la Generalitat de Cultura. 
D. La Comissió de Patrimoni corresponent. 

 
 
14. En quan de temps el/la descobridor/a de les restes arqueològiques en el districte de 

Ciutat Vella ha de fer lliurament dels materials? I a quina institució? (Assenyala dues 
respostes). 
 
A. En el termini de 48 hores. Al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
B. En el termini de 36 hores. A un museu públic de Catalunya o al Departament de Cultura. 
C. En el termini de 48 hores. A l’Ajuntament de Barcelona. 
D. En el termini de 12 hores. A un museu públic de Catalunya o al Departament de Cultura. 
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15. En el cas de la intervenció al barri del Raval, a qui correspon determinar el lloc de dipòsit 

definitiu de les restes arqueològiques trobades? 
 

A. Al Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
B. Al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
C. Al Museu d’Història de Barcelona. 
D. A l‘Institut de Cultura de Barcelona, en primera instància, i al Museu d’Història de Barcelona, 

en segona. 
 
 
16. Qui és el titular dels descobriments arqueològics a la ciutat de Barcelona? Quina és la 

llei que ho regula?  
 

A. L’Ajuntament de Barcelona. La Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
B. La Generalitat de Catalunya. La Llei de l’Estat 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 
C. L’Estat espanyol. La Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
D. El Museu d’Història de Barcelona. La Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural 

Català. 
 
 
17. Quins són els béns culturals que estan exempts de l’impost sobre béns immobles a la 

ciutat de Barcelona? 
 

A. Els béns culturals catalogats pels seus propietaris. 
B. Els béns culturals d’interès nacional. 
C. Els béns culturals catalogats per l’Ajuntament de Barcelona. 
D. Els béns culturals anteriors a la data de l’any 1.900. 

 
 
18. Quines són les tècniques de conservació in situ de les restes arqueològiques que es 

poden plantejar per aquest tipus intervencions al barri del Raval? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Els rebliments temporals, indefinits i la consolidació. 
B. Cap. 
C. Els rebliments temporals o indefinits, segons el tipus de jaciment. 
D. La consolidació, sempre i quan sigui necessària la seva conservació i en els jaciments que 

hom vulgui obrir a la visita pública. 
 
 
19. Es poden eliminar restes arqueològiques d’una zona arqueològica d’interès nacional del 

districte de Ciutat Vella? 
 

A. No, mai. 
B. Si, si ho autoritza el Servei d’Arqueologia de Barcelona. 
C. Si, si ho autoritza la comissió del Patrimoni Cultural competent del Departament de Cultura. 
D. Si, si ho autoritza la comissió del Patrimoni Cultural competent de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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20. En el cas que la direcció de la intervenció arqueològica l’exerceixen diverses persones, 
de quina manera responen cadascuna d’elles de les obligacions que estan previstes al 
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic? 

 
A. Han de respondre de manera solidària. 
B. Han de respondre segons el grau d’implicació en l’organització de les tasques de l’equip. 
C. De manera individual. 
D. Les obligacions les ha de respondre el primer signant del permís de la intervenció 

arqueològica. 
 
 
21. Una vegada s’han dut a terme els treballs de camp, en quan de temps s’ha de lliurar la 

memòria d’intervenció arqueològica? 
 

A. En un termini de 36 mesos. 
B. En un termini de 24 mesos. 
C. En un termini d’1 mes. 
D. No hi ha terminis. 

 
 
22. La resolució de la sol·licitud d’autorització per a la realització d’aquesta intervenció s’ha 

de notificar en el termini de vint dies. Quins efectes té la falta de resolució expressa? 
 

A. La falta de resolució expressa té efectes estimatoris. 
B. La falta de resolució expressa obliga a tornar a tramitar tot el procediment d’autorització. 
C. La falta de resolució expressa té efectes desestimatoris. 
D. La falta de resolució expressa no té efectes de cap mena. 

 
 
23. L’actuació al carrer del barri del Raval és una promoció pública de l’Ajuntament de 

Barcelona. Quin és l’ens que ha de finançar la intervenció arqueològica? (Assenyala 
dues respostes). 

 
A. El promotor o promotora. 
B. La companyia elèctrica. 
C. L’Ajuntament de Barcelona. 
D. El Departament de Cultura. 

 
 
24. Quina és la metodologia de registre més apropiada en les intervencions arqueològiques 

per actuar de manera sistemàtica en un entorn urbà?  
 

A. El mètode Wheeler. 
B. El sistema d’unitats estratigràfiques ideat per E.C. Harris i A. Carandini. 
C. La prospecció geofísica. 
D. El sistema de sondejos estratigràfics. 
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25. Quina és la diferència entre una intervenció arqueològica preventiva d’una intervenció 
d’urgència? 

 
A. A diferència de la intervenció preventiva, l’actuació d’urgència és la que cal realitzar per 

determinar el valor cultural de les restes arqueològiques en un indret on no hi ha indicis 
previs de la seva existència. 

B. La intervenció preventiva es realitza quan no hi ha d’altres mitjans per salvar les restes 
arqueològiques. 

C. La intervenció d’urgència es realitza quan ho acorda la Direcció General del Patrimoni 
Cultural atesa la situació d’emergència de l’indret on hi ha l’obra. 

D. No hi ha cap diferència. 
 
 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. Quins són els requisits que han de reunir els/les directors/res de les intervencions 

arqueològiques d’urgència? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Tenir alguna de les titulacions universitàries homologades pel que fa a l’arqueologia i 
acreditar l’experiència mínima de tres anys en el treball de camp. 

B. Les mateixes que els/les directors/res de les intervencions arqueològiques preventives. 
C. Tenir alguna de les titulacions universitàries homologades pel que fa a l’arqueologia i a la 

paleontologia. 
D. Tenir alguna de les titulacions universitàries homologades pel que fa a l’arqueologia. 

 
 
27. Quina és la finalitat dels estudis d’impacte ambiental dels projectes que s’executen en 

les obres públiques? 
 

A. Contenir les mesures correctores per minimitzar l’afectació i proposar alternatives al projecte 
que l’evitin. 

B. Evitar l’afectació a les restes arqueològiques. 
C. Avaluar l’impacte ambiental de les actuacions arqueològiques. 
D. Fer seguiment dels projectes d’intervenció arqueològica. 

 
 
28. Es pot revocar l’autorització d’una intervenció arqueològica? En quines condicions? 
 

A. No, no està previst en el marc legal. 
B. Si, per mala praxis de la direcció o promoció en la intervenció arqueològica. 
C. Si, en cas d’incompliment de les obligacions previstes, prèvia audiència a la persona o 

persones interessades. 
D. Si, en cas d’absència de projecte econòmic per dur a terme la intervenció arqueològica. 
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29. Quines són les persones propietàries i titulars de drets d’immobles que gaudeixen de 

beneficis fiscals a la ciutat de Barcelona? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Les persones propietàries i titulars de drets sobre immobles que siguin béns culturals 
d’interès nacional i sobre béns culturals catalogats. 

B. Les persones propietàries i titulars de drets sobre immobles que han fet intervencions 
arqueològiques. 

C. Les persones propietàries i titulars de drets sobre immobles que siguin monuments 
nacionals. 

D. Les persones propietàries i titulars de drets sobre immobles en districtes o barris 
patrimonials protegits de la ciutat de Barcelona. 
 
 

30. Una vegada realitzada la intervenció arqueològica i entregada la memòria d’excavació, 
s’ha de determinar el dipòsit dels materials recollits. Quin és el precepte previ que s’ha 
acomplir abans de resoldre sobre el lloc de dipòsit definitiu de les restes? 

 
A. S’ha de lliurar la memòria al museu corresponent. 
B. S’ha de realitzar la revisió de la memòria científica i el seu lliurament definitiu. 
C. S’ha de donar audiència prèvia a l’Ajuntament de Barcelona on s’han trobat les restes 

procedents de la intervenció arqueològica. 
D. S’ha de donar audiència al Servei d’Arqueologia de la ciutat de Barcelona. 
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SUPÒSIT NÚMERO 3.  
 
 
En ocasió del centenari de l’exposició Internacional de Barcelona del 1929, l’Ajuntament de 
Barcelona impulsa l’organització d’una exposició temporal amb un seguit d’actes commemoratius  
que s’inaugurarà el 20 de maig de 2029. L’objectiu és posar de relleu la significació que 
l’esdeveniment de 1929 va tenir per a la ciutat i en concret en la seva estructura museística i de 
col·leccions patrimonials dels que el Museu Nacional d’Art de Catalunya n’és l’exponent principal. 
L’organització de l’exposició serà responsabilitat de l’Institut de Cultura i en concret de la Direcció 
de Memòria, Història i Patrimoni des de la que se t’encarrega la coordinació general de 
l’organització de l’exposició. 
 
Es volen presentar també peces de l’art català que es troben en col·leccions i institucions 
museístiques d’arreu del món.  
 
L’exposició es presentarà en un local no museístic de la ciutat i comptarà amb una superfície total 
de 2000 metres. L’espai només està dotat de sistema de control de temperatura i els serveis bàsics 
de manteniment i subministres. No es disposa de cap altre servei.  
 
A efectes de política d’exempcions i bonificacions en el preu de l’entrada se seguirà allò establert i 
aprovat en els preus per les activitats culturals desenvolupats per l’ICUB i aprovat anualment pel 
Consell d’Administració. 
 
La durada de l’exposició serà de 6 mesos. 
 
Es preveu una afluència de 300.000 visitants entre el públic individual i familiar com l’escolar i 
d’altres grups organitzats. 
 
Els treballs d’organització s’iniciaran el 2026.  
 
 
1. Quins dels següents aspectes s’inclouen en l’encàrrec al/a la comissari/ària de 

l’exposició? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Elaboració el discurs teòric de l'exposició i realització de la investigació pertinent per dotar-la 
de contingut científic. 

B. Aportar la relació de prestadors de les obres que s'exhibiran. 
C. Aportar els criteris per a la redacció dels plecs tècnics del concurs per a la contractació de la 

producció museogràfica. 
D. L’anàlisi dels requeriments de conservació segons les prescripcions donades pels museus  

prestadors. 
 
 
2. Alguns aspectes de l’encàrrec de comissariat tenen a veure amb la difusió de l’exposició. 

Quins del següent llistat et semblen que s’han d’incloure? (Assenyala dues respostes). 
 

A. La definició dels elements de disseny gràfic  a l’espai expositiu relacionats amb el contingut 
de l’exposició. 

B. Els textos explicatius del contingut de l’exposició. 
C. La participació en la roda de premsa i les accions de premsa. 
D. Les relacions de protocol amb les direccions dels museus prestadors.  
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3. Pel que fa al guió de l’exposició, quins dels següents aspectes cal  incloure en l’encàrrec 

del/de la comissari/ària? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Proposta d’àmbits i continguts associats. 
B. Relació d’objectes. 
C. L’adequació del contingut de l’exposició a les línies generals de la política de col·leccions de 

la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni. 
D. D’acord amb la Secretaria Tècnica de l’institut de Cultura, la selecció dels indicadors 

d’avaluació qualitativa de les persones visitants de l’exposició. 
 
 
4. Dins una de les vitrines s’ha d’exposar un objecte de ferro procedent d’una excavació de 

Barcelona. Quines característiques, materials i condicions interiors establireu per 
aquesta vitrina? (Assenyala dues respostes). 

 
A. La pintura o material de revestiment emprat en l’espai interior de la vitrina ha de ser lliure de 

compostos orgànics volàtils (COV). 
B. Sistema d’obertura assistit per rodaments de poliamida per evitar les vibracions estructurals. 
C. Atès que el metall s’ha de conservar a una HR baixa per dessota el 40 o 30% es demanarà 

un receptacle per disposar el gel de sílice. 
D. Garantir un sistema de compensació tèrmica de l’interior de la vitrina per evitar temperatures 

inferiors als 19 graus. 
 
 
5. Seguint el model d’exclusions que aplica la Garantia de l’Estat a la llei de Patrimoni 

Español, Quins dels següents supòsits de causa de danys a les obres es consideraran 
exclosos de cobertura de la pòlissa d’assegurança de les obres de l’exposició ? 
 
A. La incautació o embargament de l’obra instada per un tercer i acordada per l’òrgan 

competent. 
B. Danys provocats per una manipulació incorrecta. 
C. El desgast, deteriorament, desintegració o l’acció de paràsits. 
D. Explosió nuclear.  

 
 
6. Quines funcions pertoquen a un correu de museu prestador? (Assenyala dues 

respostes). 
 

A. Assessorar el/la comissari/ària sobre l’objecte prestat. 
B. Supervisar el procés de transport i embalatge del seus objectes. 
C. Difondre l’exposició en el seu àmbit professional d’influència. 
D. Supervisar la manipulació i instal·lació dels objectes del seu museu. 

 
 
7. Indica quines de les següents accions correspon prioritàriament avaluar i validar per part 

de la persona responsable de conservació preventiva de l’exposició: (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. El disseny del mobiliari expositiu. 
B. El programa de treball del personal de muntatge del mobiliari expositiu. 
C. Els horaris d’obertura i tancament de l’espai expositiu. 
D. El sistema d’il·luminació dels objectes exposats. 
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8. En termes d’accessibilitat visual, pel que fa a la il·luminació de l’exposició, quins dels 

següents criteris cal aplicar? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Evitar la il·luminació amb llum natural. 
B. Garantir una il·luminació generosa i sobretot ben distribuïda, necessitats bàsiques per a les 

persones amb dificultat de visió.  
C. Els punts d’interès han de tenir una llum focalitzada que en faciliti la localització. 
D. Utilitzar sistemes d’oscil·lació d’intensitat lumínica per facilitar la detecció de l’emplaçament 

dels objectes més rellevants. 
 
 
9. Per a la publicació d’una concurrència d’ofertes pel muntatge museogràfic de 

l’exposició, quins dels següents documents és imprescindible aportar? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Relació d’objectes amb mides i requeriments de conservació. 
B. La fitxa de catalogació documental de les peces. 
C. Relació de dades de contacte del prestador de cada objecte. 
D. Estat d’amidaments. 

 
 
10. Indica quina és la seqüència lògica que correspon al procés d’elaboració de l’exposició: 
 

A. Encàrrec de comissariat, aprovació del guió de l’exposició, petició de préstecs, encàrrec de 
disseny museogràfic. 

B. Petició de préstecs, aprovació del guió de l’exposició, encàrrec de comissariat, encàrrec de 
disseny museogràfic. 

C. Encàrrec de disseny museogràfic, encàrrec de comissariat, aprovació del guió de 
l’exposició, petició de préstecs. 

D. Aprovació del guió de l’exposició, encàrrec de comissariat, petició de préstecs, encàrrec del 
disseny museogràfic. 
 
 

11. En el marc del projecte “En Residència”  impulsat per l’Institut de Cultura, s’ha  previst 
realitzar una residència d’un Institut de la ciutat en relació al contingut de l’exposició. 
Quina de les següents actuacions es correspon amb els objectius del projecte? 

 
A. Afavorir la creació de projectes d’Aprenentatge i Servei elaborats pels propis alumnes del 

centren i en concret en relació a una aplicació real i pràctica dels diferents processos de 
producció d’una exposició. 

B. Afavorir que els alumnes descobreixin els processos de la creació contemporània a partir del 
diàleg amb el propi creador. 

C. Al llarg de la durada de l’exposició, fer una aproximació a diferents manifestacions de l’art 
català presents a la mostra de la mà del comissari de la mostra. 

D. Afavorir processos d’aprenentatge compartit entre l’equip organitzador de l’exposició i el 
centre docent per a  desenvolupar seqüències d’ensenyament-aprenentatge que ofereixin 
una mirada calidoscòpica en base al currículum, sobre un element patrimonial present a 
l’exposició.   
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12. En el marc del projecte de comunicació global, s’ha previst l’ús de les xarxes socials 

com a eina d’informació a la ciutadania i seguidors/es de les notícies relacionades amb el 
projecte. En aquest sentit la gestió, producció de continguts i coordinació d’aquestes 
plataformes de comunicació i les estratègies que caldrà implementar a partir d’un pla de 
comunicació digital, requereixen la contractació d’un servei extern de suport. Entre 
d’altres funcions quines accions seran imprescindibles incloure en l’encàrrec?  
(Assenyala dues respostes). 

 
A. La relació amb els mitjans de comunicació i l’atenció personalitzada als professionals de la 

premsa.  
B. La coordinació dels projectes comunicatius 2.0 i el disseny d’estratègies per a la definició de 

continguts propis.  
C. Redacció i producció de continguts (textuals i multimèdia). 
D. La definició dels indicadors de seguiment de les visites presencials a l’exposició. 

 
 
13. El projecte de muntatge de l’exposició contemplarà sistemes tècnics de seguretat actius 

i passius. Indica quins dels següents pertanyen a la categoria de sistemes tècnics 
actius? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Detectors de presència per raigs infrarojos.  
B. Reixes. 
C. Alarmes acústiques. 
D. Portes de seguretat. 

 
 
14. Quins dels següents serveis són imprescindibles per a garantir el correcte funcionament 

de l’exposició en l’horari d’obertura la públic? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Servei de vigilància i seguretat.  
B. Servei de supervisió de la conservació preventiva. 
C. Servei d’atenció al públic, venda d’entrades i consigna. 
D. Servei de relacions públiques i protocol. 

 
 
15. Quins dels següents aspectes són imprescindibles per a autoritzar la sortida dels 

objectes en préstec des del museu prestador? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Pòlissa d’assegurança amb les condicions requerides pel prestador. 
B. Documents de préstec complimentats i signats. 
C. La presència del/de la responsable del museu prestador en el moment de la sortida dels 

objectes. 
D. El projecte As-Built de les instal·lacions de l’edifici on es presenta l’expositiu. 
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16. L’exposició temporal programarà activitats especialment dissenyades per a grups 

escolars i d’altres per a ser integrades en l’oferta que vehicula el projecte Apropa Cultura. 
A quins dels següents col·lectius s’adreçaran les activitats que difon aquest programa?  
 
A. Membres d’associacions d’amics dels museus. 
B. Grups de lleure d’associacions de pares i mares de centres educatius de la ciutat. 
C. Grups d’estudis locals dels districtes de la ciutat. 
D. Grups de persones immigrants i/o refugiades. 

 
 
17. Seguint el model aplicat a l’enquesta de públic que es fa associat a la venda d’entrades 

dels museus de gestió municipal, es farà també una enquesta al públic assistent a 
l’exposició. Quines qüestions bàsiques seran objecte de pregunta? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Procedència del visitant. 
B. Nivell d’estudis. 
C. Mitjà prescriptor. 
D. Ocupació professional. 

 
 
18. El projecte plantejat requerirà la tramitació i moviment d’objectes del patrimoni cultural 

català, en aquest cas quina acció ens serà imprescindible dur a terme?  
 

A. Sol·licitar els permisos a la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de 
l’Estat espanyol. 

B. Comunicar al Departament de Cultura, amb deu dies d’antelació com a mínim, qualsevol 
sortida d’objectes sempre que estiguin degudament catalogats i documentats. 

C. Gestió de la garantia de la Generalitat  de Catalunya. 
D. Comunicació al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que les obres han retornat a l’Estat 

espanyol. 
 
 
19. Quins criteris creus que són prioritaris per aplicar en les instruccions de producció i 

muntatge de l’exposició? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Criteris de conservació preventiva. 
B. Criteris de comunicació social. 
C. Criteris de paritat de gènere. 
D. Criteris de sostenibilitat. 

 
 
20. Segons la instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en les 

exposicions, en contractar exposicions o elements inclosos en aquestes, quins principis 
consideres  que seran prioritaris? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Fomentar l’ús de les noves tecnologies d’eficiència energètica. 
B. Garantir l’adquisició de materials i productes amb el distintiu de manufactura de proximitat. 
C. Fomentar l’estalvi de materials i garantir-ne les qualitats ambientals i socialment positives. 
D. Garantir la reutilització de, com a mínim el 50% dels materials en nius usos expositius. 
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21. Seguint la dinàmica emprada pels museus de gestió directa municipal, quins dies i 
franges horàries l’exposició també oferirà accés gratuït o jornada de portes obertes? 
(Assenyala dues respostes). 

 
A. Portes obertes el dia 24 de setembre. 
B. Portes obertes el dia 11 de setembre. 
C. Entrada gratuïta tots els diumenges per la tarda. 
D. Entrada reduïda els primers dissabtes de mes.  

 
 
22. Atès que l’espai expositiu no disposa de sistema de control d’humitat, quins criteris 

hauran de garantir les vitrines?  (Assenyala dues respostes). 
 

A. Un sistema de tancament que garanteixi la màxima estanqueïtat de l’interior. 
B. Un sistema d’escalfament de l’ambient interior que garanteixi la sequedat de l’ambient. 
C. Possibilitat de controlar el nivell d’humitat a l’interior de la vitrina mitjançant gel de sílice. 
D. Una correcta ventilació que asseguri la circulació de l’aire per l’interior de la vitrina. 

 
 
23. Segons la normativa aprovada per l’ICUB en relació a les exempcions i bonificacions en 

els preus d’entrades a les exposicions temporals, quins dels següents supòsits tindran 
entrada gratuïta: (Assenyala dues respostes). 

 
A. Les persones aturades. 
B. Les persones majors de 65 anys.  
C. Les persones sòcies de l’ICOM degudament acreditades. 
D. El professorat d’ensenyament reglat acreditat pel seu centre educatiu. 

  
 
24. L’exposició comptarà amb la seva pròpia pàgina web. Per tal de garantir la seva correcta 

accessibilitat, quines característiques haurem d’assegurar que la pàgina contempli? 
(Assenyala dues respostes). 

 
A. La navegació alternativa per teclat. 
B. Poder imprimir les imatges. 
C. Poder llegir la transcripció d’un arxiu de so. 
D. La possibilitat de canviar la tipografia emprada. 

 
 
25. Alhora de fer constar el nom del prestador en la informació bàsica que acompanyarà els 

objectes en l’exposició seguirem el criteri següent:  
 

A. Tal com està inscrit al registre de museus. 
B. Tal com el prestador faci constar en el full de condicions de préstec o el contracte de 

préstec. 
C. Tal com apareix en els elements de difusió oficials del centre.  
D. De la manera que sigui més fàcilment identificable pel públic.  
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PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. Quin és l’ordre correcte de les següents tasques relatives a la conservació preventiva de 

les peces de l’exposició? 
 

A. Enviar Facility Report, analitzar les Condicions Generals i Particulars de Préstec, preparar el 
Plec de prescripcions tècniques de transport, fer el Plec de Condicions de Transport, fer 
Operativa d'Instal·lació d'Objectes.  

B. Fer Operativa d'Instal·lació d'Objectes, analitzar les Condicions Generals i Particulars de 

Préstec, enviar Facility Report, preparar el Plec de prescripcions tècniques de Transport, fer 

el Plec de Condicions de Transport.  

C. Analitzar les Condicions Generals i Particulars de Préstec, preparar el Plec de prescripcions 

tècniques de Transport, enviar Facility Report, fer el Plec de Condicions de Transport, fer 

Operativa d'Instal·lació d'Objectes.  

D. Preparar el Plec de prescripcions tècniques de Transport, enviar Facility Report, fer el Plec 

de Condicions de Transport,  analitzar les Condicions Generals i Particulars de Préstec, fer 

Operativa d'Instal·lació d'Objectes.  

 
 

27. L’elaboració del programa educatiu associat als continguts i objectius de l’exposició 
temporal s’associen a alguns dels àmbits identificats en el currículum competencial de 
l’aula. Atesa la temàtica  de l’exposició, assenyala en quins d’aquests àmbits s’inclouen 
la història i l’educació visual i plàstica: (Assenyala dues respostes). 

 
A. Àmbit de Cultura i valors. 
B. Àmbit Social. 
C. Àmbit Artístic. 
D. Àmbit Matemàtic. 

 
 
28. Quines partides pressupostàries són fonamentals per a garantir la viabilitat de la 

consecució del préstec de peces? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Els honoraris del/de la  comissari/ària de l’exposició. 
B. El pressupost assignat a les assegurances. 
C. La partida corresponent al servei d’embalatge i transport. 
D. La contractació del servei d’il·luminació de les vitrines dels objectes exposats. 

 
 
29. En dissenyar les estratègies de comunicació de l’exposició quines de les següents 

accions s’inclouen en l’àmbit de la publicitat? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Promocions. 
B. Patrocinis. 
C. Cartells. 
D. Anuncis a premsa. 

 
 
 
 
 
 



 

27 
 

 
 
30. Quins aspectes haurà de resoldre i contemplar el disseny de la museografia de 

l’exposició? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Circulació de les persones visitants. 
B. Ergonomia i accessibilitat del mobiliari expositiu. 
C. La definició dels requisits de conservació preventiva de les peces. 
D. Imatge gràfica i de l’exposició. 
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SUPÒSIT NÚMERO 4. 
 
 
El museu de Barcelona on treballes com a conservador/a-restaurador/a està organitzant una 
exposició en la que s’exhibiran peces del propi museu i peces sol·licitades en comodat a 16 
museus i 5 arxius de diferents punts d’Europa. L’exposició se celebrarà entre els mesos de juny i 
agost. 
 
S’ exposaran objectes de naturalesa material molt diversa: ceràmica, vidre i metall procedents de 
jaciments arqueològics, llibres, documents, pintura sobre taula, pintura sobre tela i escultura 
policromada. 
 
La sala d’exposicions disposa d’un sistema de climatització complet que permet el control de la 
temperatura i la humitat relativa. 
 
 
 
1. Quina consigna d’HR establireu a la sala d’exposicions tenint en compte que les obres 

procedeixen de llocs diversos? 
 

A. Prevaldrà la consigna d’HR requerida pels objectes més voluminosos. 
B. 55 % HR , oscil·lació +/- 3% diària. 
C. 50 % HR , oscil·lació +/- 3% diària. 
D. Prevaldrà la consigna d’HR que es requereixi per a la majoria d’objectes i per a la resta es 

generaran microclimes.  
 
 
2. Els paràmetres climàtics per a la conservació dels objectes del vostre museu que van a 

l’exposició els establireu tenint en compte: (Assenyala dues respostes). 
 

A. Les característiques dels objectes. 
B. Els paràmetres fixats pels museus prestadors d’objectes de característiques similars. 
C. Les condicions en què es conservaven fins ara a la sala de reserva. 
D. Les condicions ideals que la bibliografia estableix per aquell tipus d’objecte. 

 
 
3. Atès que hi ha 15 peces procedents d’arxius que s’han d’exposar a 18ºC. Quina acció de 

les següents NO és apropiada? 
 
A. Consultar al prestador si veu possible incrementar la consigna de temperatura atès que el 

confort del visitant exigeix nivells superiors als 18ºC. 
B. Preparar el sistema de clima de la sala per garantir els 18ºC. 
C. Renunciar a exposar aquestes obres i sol·licitar fer facsímils. 
D. Construir vitrines amb un sistema de regulació i control de la temperatura específics per 

aquestes obres. 
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4. Durant les sessions de fotografia dels objectes del vostre museu minimitzareu riscos per 

a la integritat dels objectes mitjançant el control de: (Assenyala dues respostes). 
 

A. L’emplaçament dels cables dels focus d’il·luminació. 
B. La reducció del temps d’il·luminació dels objectes sensibles a l’estrictament necessari. 
C. La incorporació de les escales gràfiques i els elements d’identificació de l’objecte (número 

d’inventari) 
D. El tipus de focus i l’obertura del diafragma. 

 
 
5. Quins documents consultareu o accions emprendreu per assabentar-vos dels 

requeriments de conservació de les institucions prestadores? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Els plecs de condicions generals i particulars de préstec,  
B. Primer de tot ens posarem en contacte amb els responsables de conservació-restauració de 

la institució prestadora. 
C. El Facilities Report enviat per la institució. 
D. Els informes de conservació i qualsevol altra documentació vinculada.  

 
 
6. Quines de les següents accions (o principis) són adequades a l’hora de fer el tractament 

de les escultures policromades? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Eliminar les repintades i recuperar l’estat primigeni de l’obra. 
B. Fer una restauració mínima i plenament justificada. 
C. Fer un estudi profund de l’obra. 
D. Reintegrar segons el criteri del comissari i el discurs museogràfic. 

 
 
7. Transcorregut un mes de la inauguració detecteu un micro-despreniment en una de les 

taules policromades procedent d’un altre museu. Què feu immediatament? (Assenyala 
dues respostes). 

 
A. Fem el tractament de l’obra fixant el bocí que s’ha després per evitar un dany major. 
B. Informem al responsable d’exposicions i a la direcció del museu.  
C. Redactem un informe amb els detalls i abast de l’alteració per poder informar al museu 

prestador. 
D. Sol·licitem que es retiri l’obra de l’exposició. 

 
 
8. En relació amb les vitrines on s’exposen els llibres miniats. Quines característiques 

establireu per prevenir possibles despreniments de policromia? (Assenyala dues 
respostes). 

 
A. Ser exemptes i de grans dimensions. 
B. Ser sòlides i estables. 
C. No establirem cap característica si el prestador no les especifica. 
D. Ser fetes amb materials de construcció, pintures i revestiments lliures de COV. 
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9. Quan diem que un material és lliure de COV volem dir que és lliure de: 
 

A. Compostos òxids volàtils. 
B. Vectors de Carboni i Oxigen. 
C. Clorfluorcarburs volàtils. 
D. Compostos orgànics volàtils. 

 
 

10. Hi ha un llibre especialment sensible a la llum i el prestador demana 50 lux i limitar el 
temps d’il·luminació al màxim. Què feu? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Amb aquestes limitacions no és possible presentar un objecte i caldrà renunciar a la seva 

exposició. 
B. Demanarem la instal·lació d’un activador per presència de la il·luminació puntual  del llibre 

regulada a 50 lux. 
C. Proposarem el tancament estricte de la il·luminació del llibre fora d’hores de visita, posar un 

filtre al vidre de la vitrina i, a canvi, il·luminar-lo des de l’exterior a 100 lux. 
D. Proposarem la instal·lació d’un polsador que activi la il·luminació puntual de 50 lux. 

 
 
11. Com procedireu a l’hora de condicionar les vitrines on coincideixin objectes amb 

requeriments diferents d’humitat relativa? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Condicionarem la vitrina a la HR més baixa de les requerides. 
B. Proposarem un canvi en el disseny de les vitrines per poder tenir climes diferents. 
C. Condicionarem la vitrina a la HR mitjana entre les requerides per als objectes que van dins. 
D. Farem construir urnes amb receptacle per gel de sílice pels objectes que requereixin una 

HR diferent a la general de la vitrina. 
 
 
12. En quins casos utilitzareu un laminat aïllant tipus Marvelseal ® a les vitrines? (Assenyala 

dues respostes). 
 

A. Quan vulguem reduir la temperatura interior. 
B. Quan vulguem millorar la seva estanqueïtat.  
C. En aquells casos en que hi hagi parts de fusta sense pintar o revestir a l’interior de la vitrina. 
D. Quan convingui evitar l’efecte nociu dels vapors que desprenen alguns materials. 

 
 

13. Quines accions feu al regenerar i preparar el gel de sílice que teniu saturat d’aigua per 
posar-lo dins la vitrina d’un metall arqueològic? (Assenyala dues respostes). 

 
A. Deixar-lo a l’aire lliure uns dies dins d’un recipient. 
B. Posar-lo a l’armari estufa entre 110-180ºC unes quantes hores. 
C. Posar-lo a l’armari estufa a 180ºC uns minuts. 
D. Posar-nos mascareta. 
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14. Quin dels següents tipus de faristol seleccionareu per exposar els llibres i mantenir-los 

amb el grau d’obertura requerit, versàtil i ràpid de preparar? 
 

A. Suport multipeces d’escuma de polietilè i nitrogen. 
B. Suport de metacrilat adaptat a la forma del llibre. 
C. Suport de cartró neutre. 
D. Coixí farcit de pvc granulat. 

 
 
15. Quines opcions teniu per marcar el número d’inventari a les escultures de pedra que van 

a l’exposició? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Posar una capa de resina natural i escriure damunt el número amb retolador permanent. 
B. Marcar amb pinzell fi sobre la superfície escultòrica usant tinta soluble en aigua no àcida.  
C. Aplicar resina acrílica, escriure el número amb tinta soluble en aigua no àcida i aplicar 

resina acrílica per protegir el número. 
D. Aplicar vernís acrílic, escriure el número amb pintura acrílica  i aplicar vernís acrílic per 

protegir el número. 
 
 
16. Quines d’aquestes alternatives són correctes per protegir una escultura policromada de 

possibles alteracions? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Situar-la prop dels punts d’impulsió d’aire. 
B. Situar-la en el lloc precís indicat pel projecte museogràfic. 
C. Posar-la dins d’una urna. 
D. Situar-la lluny de qualsevol corrent o flux d’aire. 

 
 
17. Com han de viatjar les pintures sobre tela dins el camió de transport? (Assenyala dues 

respostes). 
 

A. Disposades en vertical.  
B. Col·locades en el sentit del desplaçament del vehicle. 
C. Col·locades transversalment al sentit del desplaçament del vehicle. 
D. Recolzades sobre una Dolly amb rodes pneumàtiques. 

 
 
18. A l’arribada i a la sortida dels objectes amb quin dels següents tècnics fareu l’Informe 

d’Estat o Condition Report?  
 

A. Comissari/ària de l’exposició. 
B. Conservador/a del nostre museu. 
C. Tècnic/a de registre. 
D. Correu designat pel museu prestador. 
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19. Quina anàlisi de composició elemental no destructiva encarregareu a l’hora d’ estudiar 
una estatueta d’un aliatge de coure que anirà a l’exposició? 

 
A. Equip portàtil de fluorescència de raigs X (XRF). 
B. Microscòpia electrònica d’escombrat (SEM). 
C. Equip portàtil de RX. 
D. Tècniques cromatogràfiques amb equips portàtils. 

 
 
20. Per fer la reintegració de les llacunes d’una peça de ceràmica a exposar quina seria 

l’alternativa més reversibles segons les pràctiques actuals? . 
 

A. Reompliment directe amb escaiola.  
B. Reconstrucció desmuntable amb punts d’adhesió a l’original. 
C. Reompliment directe amb Polyfilla®. 
D. Reompliment directe amb cera i pigments. 

 
 
21. Un vas arqueològic de vidre que viatja en avió té un embalatge adequat perquè: 
 

A. És dins una gàbia de fusta amb el vas protegit amb paper tissú neutre. 
B. Està immobilitzat amb travessers de fusta dins caixa de fusta. 
C. Està encaixat en un buidat d’escuma de polietilè amb el seu perfil, embolcallat en paper 

tissú dins caixa de fusta. 
D. Té un primer embolcall amb paper no abrasiu neutre i capsa de cartró. 

 
 
22. Un datalogger situat en un espai exterior del museu serveix per a: 
 

A. Avaluar la relació entre l’ambient exterior i l’interior. 
B. Permetre el calibratge del conjunt de dataloggers interiors. 
C. Calcular el punt de rosada a l’interior. 
D. Calcular la humitat absoluta dins la sala expositiva. 

 
 
23. Amb quins materials folrareu les tiges del suport d’acer inoxidable d’una petita escultura 

de pedra per evitar abrasions? (Assenyala dues respostes). 
 

A. No cal folre si el suport s’ha pintat. 
B. Plastazote®. 
C. Tub o làmina de silicona neutra. 
D. Goma vulcanitzada. 

 
 
24. L’aplicació de quin dels següents consolidants exclous a causa de la seva toxicitat? 
 

A. Klucel G en aigua. 
B. Aquazol 50 en aigua. 
C. Paraloid B-72 en toluè. 
D. Funari en solució aquosa i alcohol isopropílic. 
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25. Quines afirmacions són correctes en relació amb l’Oddy Test?: (Assenyala dues 

respostes). 
 

A. Serveix per conèixer la composició d’un plàstic. 
B. Serveix per conèixer la innocuïtat dels materials d’una vitrina. 
C. Per dur a terme el test s’utilitzen tres làmines de metall. 
D. Serveix per esbrinar la composició química d’un metall. 

 
 
PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. Està prevista l’arribada a l’exposició d’una escultura policromada procedent de Madrid. 

Quin temps d’aclimatació és l’adequat? 
 

A. El que hagi establert el museu, habitualment 24h.  
B. Les obres no necessiten aclimatació, atès que han estat transportades per professionals 

seguint les pautes de conservació requerides. 
C. El que hagi establert el museu, habitualment és de 56h. 
D. Un dia amb la caixa tancada i un altre amb la caixa oberta i el següent es procedeix a la 

instal·lació. 
 
 
27. Per fer anotacions mentre inspeccioneu els objectes utilitzeu: 
 

A. Llapis. 
B. Retolador permanent. 
C. Bolígraf  tipus ballpoint. 
D. Bolígraf tipus “rollerball”. 

 
 
28. Durant l’exposició, com detecteu qualsevol tipus d’alteració que pugui experimentar un 

objecte exposat? (Assenyala dues respostes). 
 

A. Mitjançant les inspeccions que fa regularment l’equip de conservació-restauració a partir del 
Condition Report i amb el suport dels vigilants de sala. 

B. Mitjançant els registres continus de les càmeres de seguretat.  
C. Caldrà esperar al retorn de l’objecte i l’examen conjunt que farem amb el correu. 
D. Comparant les fotografies preses a l’arribada amb l’estat actual. 

 
 
29. El vehicle de l’empresa que transporta les obres per reduir els moviments durant el 

procés de càrrega/descàrrega ha de tenir: 
 

A. Plataforma elevadora. 
B. Amortidors pneumàtics. 
C. Corretges amb carraca. 
D. Pont grua. 
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30. Quina tècnica utilitzareu per estudiar el dibuix subjacent d’una de les pintures? 
 

A. Reflectografia d’infraroig. 
B. Difracció de raigs X. 
C. Raigs X. 
D. Fotografia UV. 

 
 
 
 
 


