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As ensinanzas superiores de conservación e restauración de bens 
culturais (CRBC) teñen como finalidade a formación de profesionais no 
ámbito da restauración e a conservación. Integran coñecementos 
artísticos, científicos e tecnolóxicos que cualifican o alumnado para o 
mundo da conservación e da restauración de bens culturais, nas 
especialidades de pintura, escultura e arqueoloxía.

Os estudos da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens 
Culturais de Galicia estrutúranse en catro cursos, dos que os dous 
primeiros son comúns e os dous últimos de especialidade en arqueo-
loxía, pintura ou escultura. 

O título superior de conservación e restauración de bens culturais é 
equivalente, para todos os efectos, ao título de grao.

Para que serven estas ensinanzas?

A actividade principal destes profesionais é o exame técnico, a preserva-
ción, a conservación e a restauración das obras que integran o patrimo-
nio histórico-artístico (obras arquitectónicas, arqueoloxía, escultóricas, 
pictóricas, etc.). Traballan en todos os sectores que teñan estas necesida-
des, como museos, catedrais, anticuarios ou arquivos, entre outros.

Onde estudar?

 Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia
Rúa Xeneral Martitegui, s/n. 36002 – Pontevedra.
Tel.: 986 861 251
www.centros.edu.xunta.es/escolarestauracionpontevedra

Como se accede a estas ensinanzas?

 Acceso directo co título de técnico superior de artes plásticas.
 Co título de bacharelato cómpre realizar unha proba especí�ca.
 Sen o título de bacharelato ou declarado equivalente, e con 19 anos cumpri-

dos, cómpre superar a proba de madureza e mais a proba especí�ca de 
acceso.
– A proba de madureza versará sobre as materias comúns a todas as modali-

dades do bacharelato: lingua estranxeira (inglés ou francés), lingua galega 
e literatura, lingua castelá e literatura, �losofía e cidadanía, ciencias para o 
mundo contemporáneo, historia de España, e historia da �losofía.

– A proba especí�ca constará de tres exercicios:
1. Análise e comentario crítico dun texto relacionado cos bens culturais.
2. Coñecementos especí�cos: proba teórica que tratará sobre as materias 

de historia de España, física e química, historia da arte, e bioloxía, entre 
as que cumprirá elixir dúas materias. Contestarase a unha pregunta de 
entre as catro que se propoñan por cada unha das materias elixidas.

3. Aptitude plástica: debuxo (do natural, con modelo exento estático), cor 
(realización dun traballo sobre representación da cor) e aptitude 
(realización dun traballo práctico sobre as aptitudes especí�cas que 
requiren estes estudos). 

Máis información

 Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.
 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de 
Réxime Especial.
Servizo de Ensinanzas de Réxime Especial.
Edi�cio Administrativo de San Caetano.
Tel.: 981 546 555 / 981 546 556
Fax: 981 546 551
15781 - Santiago de Compostela
www.edu.xunta.es

 


