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DESCRICIÓN DA MATERIA

Estudo das alteracións para establecer diagnósticos e propostas de tratamento. Definición dos criterios de 
intervención aplicables. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación e restauración.

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS

T2  Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4  Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8  Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN

X1 Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o  
seu respecto e transmisión.

X2 Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas
empregados na súa elaboración.

X3 Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas do seu deterioro para avaliar o
estado de conservación.

X4 Determinar os exames ou análises precisos para avaliar os seus resultados.

X5 Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de conservación máis axeitado.

X6 Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego
de materiais para a conservación e restauración.

X7 Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE DE ARQUEOLOXÍA

EA1 Diagnosticar as alteracións dos bens arqueolóxicos e dos seus materiais constitutivos mediante o seu
exame, identificación, análise e valoración.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA MATERIA

Acadar os coñecementos necesarios para realizar unha proposta axeitada para as obras tratadas no taller

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidade Subtemas %  da materia

1. Metais empregados 
na antigüidade.

1.1 Características e identificación.

1.2 Procesos de alteración. 20%

2. Tratamentos xerais 
aplicables aos metais.

2.1 Limpeza: mecánica, química, reducións.

2.2 Inhibición.

2.3 Consolidación, adhesión, reintegración.

10%

3. Cobre e as súas 
aliaxes 

3.1 Produtos de corrosión: características, identificación.

3.2 Tratamentos específicos. 25%

4. Ferro e as súas aliaxes 4.1 Produtos de corrosión: características,  identificación.

4.2 Tratamentos específicos.

25%

5. Chumbo, estaño e as  
súas aliaxes

5.1 Produtos de corrosión: características, identificación.

5.2 Tratamentos específicos.

10% 

6. Prata, ouro e as súas 
aliaxes 

6.1 Produtos de corrosión: características, identificación.

6.2 Tratamentos específicos.

10% 

PLANIFICACIÓN DOCENTE

Metodoloxías Horas aula Horas fóra Total

Sesión maxistral 30 30

Estudo de casos 6 6 12

Estudo autónomo 33 33

Total 36 39 75

METODOLOXÍA DOCENTE

Metodoloxía Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos básicos da materia mediante a 
proxección de presentacións que ficarán a disposición dos estudantes.

Estudo de casos Lectura, resumo e comentario crítico de textos relativos ás unidades didácticas.
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Estudo autónomo Estudo individual, utilizando diversas fontes (documentación aportada polo 
profesor, bibliografía, etc) e xestionando a información.

SISTEMAS DE AVALIACIÓN

Método Criterios % avaliación

Probas escritas (exame) -Aplicación dos coñecementos adquiridos

-Corrección nos contidos e na expresión.

85%

Estudo de casos -Corrección nos contidos e na expresión.

-Sentido crítico.

15%

Total 100 %

OUTROS COMENTARIOS A AVALIACIÓN E MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

A asistencia é obrigatoria.

Avaliarase o progreso do proceso de aprendizaxe, incluíndo este proceso os  resultados acadados os 
comentarios críticos entregados no tempo estipulado e os exames propostos ó longo do curso.

O exame final servirá de recuperación parcial/total segundo as partes non superadas.

Os alumnos que non superen a convocatoria ordinaria terán a posibilidade de

presentarse á convocatoria extraordinaria que consistirá na realización de unha proba escrita.

ADAPTACIÓNS CONTEMPLADAS ANTE UNHA ENSINANZA TELEMÁTICA

Para a docencia telemática utilizaranse as plataformas Moodle e Webex.

MOODLE
• Carga de novos contidos.
• Presentación e cronograma das tarefas e actividades programadas.

WEBEX
• Clase teórica en rede. 
• Discusión de recensións sobre textos científicos. 

Os criterios de avaliación manteranse, en principio, conforme están expostos para a docencia presencial. De
acordo ás circunstancias sobrevindas (confinamento, corentena, etc.) poderanse modificar para adaptalos ao
proceso de docencia a distancia. Nese caso, poderán incrementarse ou reducirse as porcentaxes dos epígrafes da
avaliación, sempre co acordo do departamento e trasladando inmediato a información ao alumnado. 

No  caso  de  que  un  ou  varios  estudantes teñan  que  entrar  en  corentena,  proporanse  actividades
complementarias ou substitutivas ao traballo presencial.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Ofrecerase atención personalizada ao alumnado durante todo o curso..
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

• BERDUCOU, M.C. (Coord). La conservation en archeologie. Masson,París 1990
• CRONYN, J.M.  The elements of  archaeological conservation Routledge, london /1990
• MEYER  A la recherche du métal perdu. Editions errance /1999
• SCOTT, David A. Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants, Conservation. Getty 

Publications / 2002
• SCOTT, David A. Iron and Steel: Corrosion, Colorants, Conservation. Archetype Publications Ltd  / 

2009
• VV.AA. Metal 95 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG. James & James 

editions /1997
• VV.AA. Metal 98 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG. James & James 

editions /1999
• VV.AA. Metal 01 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG. Western Australias 

Museum /2004
• VV.AA. Metal 04 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG
• VV.AA. Metal 07 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG. Rijks Museum, 

Amsterdam/2009 
• VV.AA. Metal 10 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG
• VV.AA. Metal 13 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG
• VV.AA. Metal 16 Proceedings. Interim meeting of  the ICOM-CC metal WG
• VV.AA.. Metal españa 08 actas del congreso de conservacion y restauracion del patrimonio metalico 

Universidad Autónoma Madrid / 2008
• VV.AA.. Metal españa 2015 actas del congreso de conservacion y restauracion del patrimonio metalico.
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