
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ACCESO E ADMISIÓN AS ENSINANZAS SUPERIORES DE
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

PARA O CURSO 2016/17
PROBA ESPECÍFICA

Prazo inscrición :  do 10 de maio e o 13  de xuño( ambos os dous
incluídos)

Lugar  de  inscrición :Na  secretaría  da  ECRBBCCG  (Escola  de
Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia)
No caso de aspirantes que teñan pendente a superación da proba de acceso a estas ensinanzas para
maiores de dezaoito anos ou algunha materia do bacharelato, farano constar na solicitude, e quedará
condicionada á superación dela.

Data  da proba:  Comezaran o 27  de xuño de 2016
Lugar das probas: ECRBBCCG (Pontevedra)

A superación desta proba permitirá acceder a calquera dos centros do Estado onde se cursen
estas ensinanzas.

Estrutura da proba
Constará de tres exercicios:
Exercicio 1. Madureza e formación.
O primeiro exercicio consistirá na análise dun texto, relacionado cos bens culturais, nun
tempo máximo de noventa minutos.
Exercicio 2. Coñecementos específicos.
O segundo exercicio versará sobre as materias do nivel educativo precedente: a) Historia
de España, b) Historia da Arte, c) Física e Química, d) Bioloxía. O/A alumno/a seleccionará
dúas das ditas materias e desenvolverá por escrito unha cuestión de entre catro que
lle sexan propostas de cada unha das dúas materias elixidas.
O tempo máximo para contestar a cada unha das cuestións sobre as materias elixidas
será de sesenta minutos.
Exercicio 3. Aptitude plástica.
O terceiro exercicio constará das seguintes partes:
a) Realización dun debuxo do natural, de enfoque mimético, con modelo real, exento e
inanimado..
b) Realización dun traballo sobre representación de cor. 
c) Realización dun traballo práctico para a valoración das aptitudes específicas que
requiren os estudos de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Considerarase a
habilidade manual, a meticulosidade e a pulcritude na realización do traballo.
a) Unha vez concluída a proba específica.

Prazo matrícula
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 11
e 15 de xullo , ambos os dous incluídos
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