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Teoría e práctica das técnicas dos bens pictóricos III
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Obrigatoria da especialidade Curso: 4º pintura 1º Cuadrimestre 3 ECTS

Teórico-práctica

Profesora: Andrea Fernández Arcos

afarcos@edu.xunta.gal

Horario: 3 horas semanais

DESCRICIÓN DA MATERIA

Teoría e práctica dos diferentes procedementos e técnicas dos bens culturais pictóricos, para a súa aplicación na 
conservación e restauración. Metodoloxía e materiais. Identificación das técnicas. Coñecemento e execución dos 
distintos procesos de elaboración do ben cultural. Métodos de copia e reprodución.

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS

T1 Organizar e planificar o traballo de forma eficiente e motivadora.

T3 Solucionar problemas e tomar decisións que respondan aos obxectivos do traballo que se realiza.

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

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

T15
Traballar de forma autónoma e valorar a importancia da iniciativa e o espírito emprendedor no 
exercicio profesional.

T16
Usar os medios e recursos ao seu alcance con responsabilidade cara ao patrimonio cultural e 
medioambiental.

T17
Contribuír coa súa actividade profesional á sensibilización social da importancia do patrimonio 
cultural, a súa incidencia nos diferentes ámbitos e a súa capacidade de xerar valores significativos.

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 de seu deterioro para avaliar o estado  
de conservación.

X8
Desenvolver  habilidades,  destrezas  e  sensibilidades  para  aplicar  e  realizar  os  tratamentos  de 
conservación e restauración.

X11
Acadar  a  capacidade de colaborar  e  traballar  en equipo con outros  profesionais,  establecendo os 
mecanismos axeitados de comprensión e diálogo interdisciplinario.

X15
Coñecer os riscos laborais e as medidas e normas de seguridade e saúde e a súa aplicación para o  
restaurador, os bens culturais e o medio.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE DE PINTURA
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EP5
Establecer un diálogo interdisciplinario con outros profesionais relacionados co ámbito do patrimonio 
cultural, especialmente no concernente ao patrimonio pictórico.

EP7
Investigar  o patrimonio cultural  pictórico,  tanto no referido á  evolución,  constitución e causas de 
deterioro dos devanditos bens culturais, como no referido á metodoloxía de traballo da conservación e  
restauración de obras pictóricas.

EP10 Utilizar os recursos que as novas tecnoloxías facilitan para o desenvolvemento do exercicio profesional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA MATERIA

Coñecer os distintos materiais constitutivos dos bens pictóricos sobre táboa, actuais e os empregados ao longo 
da historia para a creación de pintura sobre táboa.

Coñecer as normas básicas respecto a correcta forma de aplicación e  a compatibilidade.

Comprender as causas que provocan a degradación das obras (aplicación pouco correcta dos materiais, técnica 
defectuosa, factores ambientais, etc.) e evitalas.

Coñecer os diferentes usos dos materiais, segundo a técnica empregada, as características dos mesmos e 
posibilidades plásticas.

Coñecer as técnicas tradicionais en pintura sobre táboa.

Adquirir o coñecemento práctico e a capacidade de aplicación de diferentes procedementos e técnicas pictóricas 
sobre táboa.

Coñecer as distintas fases das que consta o proceso de elaboración, a través do contacto directo coas mesmas.

Comprender e aplicar as normas de seguridade, hixiene, saúde e medio ambiente da actividade dun obradoiro.

UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidades Subtemas % da materia

U.D. 1. Soporte Materiais e técnicas para a construción 
de soportes. 20 %

UD. 2. O aparello. Preparación, tipos e recursos. 20 %

U.D. 3. Láminas metálicas. Tipos.

Materiais e técnicas de aplicación

20 %

U.D. 4.  Capa de pintura Materiais e técnicas de aplicación 20 %

U.D. 5. Vernizado e acabado final. Materiais e técnicas de aplicación 10 %

U.D. 6. Marcos Materiais, técnicas e tipoloxías. 5 %

 UD. 7. Retablos Materiais e técnicas empregados para a 
construción de retablos.

5 %

PLANIFICACIÓN DOCENTE

Metodoloxías Horas aula Horas fóra Total

Actividades introdutorias 2 2

Sesións expositivas-participativas 9 9
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Traballo  tutelado  -  Debates,  resolución  de  problemas  ou 
exercicios e outras actividades.

10 10 20

Traballo de laboratorio 33 33

Traballo autónomo 0 11 11

Total 54 21 75

METODOLOXÍA DOCENTE PRESENCIAL

Metodoloxía Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a presentar a materia e os temas. Toma de contacto 
do alumnado cas fases do proceso de produtivo da pintura sobre táboa.

Sesións expositivas -
participativas

Adquirir  o  coñecemento  das  bases  teóricas  da  materia,  sobre  as  que 
construír  o  traballo  autónomo,  utilizando as  exposicións e  presentacións 
orais da docente xunto a outras ferramentas e cuestións do alumnado.

Traballo tutelado - Debates, 
resolución de problemas ou 
exercicios e outras actividades.

. Elaboración dun informe de procesos.

. Charlas abertas e comentario crítico (oral ou escrito) a partir de propostas 
feitas en clase relacionadas coa materia.

. Actividades nas que se formulan problemas e/ou exercicios.

Estas  desenvolveranse  baixo  directrices  docentes  e  serán  individuais  ou 
cooperativas; o alumnado debe desenvolver os exercicios e problemas,  as 
reflexións e análises, as resolucións e as propostas de maneira autónoma.

Traballo de laboratorio Adquisición  de  aplicación  dos coñecementos  a  propostas  concretas  e  de 
adquisición  de  habilidades  básicas  e  procedimentais.  Desenvólvense  en 
espazos especiais con dotación especializada.

SISTEMAS DE AVALIACIÓN PRESENCIAL/TELEMÁTICA

Método Criterios % avaliación

Probas escritas Aplicación dos coñecementos adquiridos
Rigor técnico e grao de aplicación de
conceptos teóricos.
Corrección no desenvolvemento do exercicio

20%

Prácticas de taller Asimilación e aplicación dos coñecementos adquiridos.
Participación nas clases con compoñente 
teóricopráctico ou con outros elementos.
Responsabilidade no traballo.
Capacidade de organización.
Calidade do traballo: rigor técnico; grao de aplicación 
dos conceptos teóricos e coñecementos.
Iniciativa na busca de solucións

40%

Informes, memorias de prácticas Rigor técnico nas memorias e capacidade de aplicación 30%
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de conceptos teóricos.
Capacidade de reflexión, síntese para establecer
conclusións.
Claridade na exposición do informe e concordancia 
entre o informe escrito e o traballo efectuado no propio 
taller.
Puntualidade na entrega

Observación sistemática Capacidade de resolución: problemas, imprevistos.
Colaboración, participación e interese.
Asistencia e puntualidade (tanto na entrada como na 
saída).

10%

Total 100 %

OUTROS COMENTARIOS CARA A AVALIACIÓN E MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

A asistencia  é  obrigatoria,  debido o  carácter  práctico da  materia,  e  avaliarase o  progreso do proceso de 
aprendizaxe.

A non asistencia ás clases implicará a imposibilidade do desenvolvemento correcto da materia, repercutindo  
necesariamente  na  cualificación  con  valoración  do  progreso  do  proceso  de  aprendizaxe;  este  proceso 
contempla todos os resultados acadados no traballo de clase: realización de todas as actividades, exercicios ou  
traballos dentro do calendario e prazos estipulados, xunto ás probas propostas ao longo do curso. Este caso  
darase cando os alumnos acumulen un número de faltas igual ou superior ao 25% do total, ou que non teñan 
entregado no prazo máximo estipulado dous ou máis dos traballos requiridos, e terán que realizar e entregar 
unha proba escrita específica e outra práctica o día establecido para a convocatoria ordinaria, sendo a nota da 
materia o resultado obtido en ditas probas. Os traballos e probas individuais propostos ao longo do curso 
deberán en calquera caso ser realizados e entregados, con data e hora límite: a hora de inicio do exame da 
convocatoria ordinaria.

A avaliación ordinaria con valoración do progreso do proceso de aprendizaxe poderá incluír a realización de  
probas específicas, ademais das probas e procedementos recollidos (descritos nos sistemas de avaliación).

No caso de perda de avaliación con valoración do progreso do proceso de aprendizaxe na convocatoria  
ordinaria por causas xustificadas, a docente xunto ao xefe de departamento, unha vez estudado o caso, poderá 
establecer a posibilidade de probas alternativas ou traballos.

Os alumnos que non superaran a convocatoria ordinaria, terán a posibilidade de presentarse á convocatoria 
extraordinaria. Nesta o alumno terá que realizar unha proba escrita e, unha vez superada esta, unha proba  
práctica da materia.

ADAPTACIÓNS CONTEMPLADAS ANTE UNHA ENSINANZA TELEMÁTICA

• Aula virtual-moodle (exactamente igual que para a ensinanza presencial) para programar e entregar as  
actividades/tarefas do curso. Posible uso de foros e pequenas tarefas de seguimento tipo test ou de resposta 
curta , no caso dun confinamento prolongado ou corentena de todo o grupo.

• Webex para vídeo-clases e vídeo titorías: proposta e resolución de casos prácticos; presentación oral e 
discusión de tarefas; debate en tempo real de decisións e accións de conservación-restauración (con vídeo); 
titorías.

• Emprego de correo electrónico e mensaxería de moodle: para notificacións e comunicación en xeral.

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

• 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 a un posible (e prolongado) proceso de docencia a distancia. Nese caso, poderán incrementarse ou 
reducirse as porcentaxes dos epígrafes da avaliación, sempre co acordo do departamento e traslado inmediato 
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da información ao alumnado.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Ofrecerase atención personalizada ao alumnado durante todo o curso. As titorías serán no horario establecido  
de titoría, no despacho da profesora ou na aula, con cita previa. No caso de confinamento ou corentena estas  
celebraranse por medio da plataforma Cisco Webex ou no foro correspondente da plataforma Moodle.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

• Bomford, D. La pintura italiana hasta 1400: materiales, métodos y procedimientos de arte. Barcelona, Ed. del 
Serbal, 1995.

• Bruquetas Galán, R. Técnicas y materiales de la pintura española en los siglos de oro. Madrid, Fundación de 
apoyo al arte hispánico, 2008.

• Dardes, Kathleen, and Andrea Rothe, eds. The Structural Conservation of  Panel Paintings: Proceedings of  a 
Symposium at the J. Paul Getty Museum, April 1995. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1998. 
1ª parte : Wood Science and Technology. pp 1-107; 2ª parte: History of  Panel-Making Techniques. Pp. 109-
185.

• Verougstraete, H. Frames and supports in 15th and 16th century southern netherlandish painting. Bélxica, Getty 
Foundation, Panel Painting Initiative & Royal Institute for Cultural Heritage, 2010.

• Villarquide Jevenois, A. Artistas y tratadistas. Las técnicas pictóricas de la Antigüedad al Renacimiento. 
Pontevedra, ESCRBBCCG, 2015.

• Vivancos Ramón, V., Pérez Marín, E. Aspectos técnicos y conservativos del retablo barroco valenciano. Valencia, 
UPV, 2004.

• VV. AA. La pintura europea sobre tabla. Siglos XV, XVI y XVII. Madrid, IPCE, 2010.

OBSERVACIÓNS

. Non se permite o uso ou funcionamento de teléfonos móbiles nin ningún outro dispositivo con capacidade  
de copia ou gravación, salvo consentimento expreso da docente.

. Nas aulas en remoto non está permitida a gravación de imaxes nin son. Ver: Instruccións para o alumnado.

. Na plataforma didáctica Moodle poderán consultarse materiais didácticos e documentación como: artigos de 
crítica e científicos e as bases dos traballos de elaboración obrigatoria. A mesma plataforma será a empregada  
para a entrega dos traballos e a elaboración de probas, quedando estas a discreción da docente.

. A biblioteca da Escola conta con material bibliográfico específico sobre os contidos da materia.
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