
 
 
 
 
 

 
 
 

 Departament de Cultura   
Beques per fer pràctiques 

en els àmbits dels arxius i 

del patrimoni cultural  
 



 

Beques per fer pràctiques en els processos de conservació-restauració dels béns 
culturals mobles (CLT012) 
   

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diversos 

processos de conservació-restauració de béns culturals mobles, sota 

la tutoria de la persona que es designi a aquest efecte. 

Es concediran 10 beques repartides entre les modalitats següents: 

• a) Dues beques per a la conservació-restauració de béns 

culturals mobles en l’especialitat de pintura sobre tela i de 

grans dimensions. 

• b) Dues beques per a la conservació-restauració de béns 

culturals mobles en l’especialitat de pintura i escultura 

sobre fusta. 

• c) Tres beques per a la conservació-restauració de béns 

culturals en l’especialitat de pintura mural, escultura en 

pedra, materials i jaciments arqueològics. 

• d) Una beca per a la conservació-restauració de béns culturals 

en l’especialitat de conservació preventiva de béns 

culturals. 

• e) Una beca per a la conservació-restauració de béns culturals 

en l’especialitat de document, obra gràfica i fotografia. 

• f) Una beca per a tècniques fotogràfiques aplicades a la 

conservació-restauració de béns culturals. 

• g) Aquest any no es convoca: Anàlisis fisicoquímiques 

aplicades a béns culturals mobles objecte de conservació-

restauració. 

 

A qui va dirigit? 

• Per a les modalitats a), b), c), d) i e): grau en 

conservació-restauració de béns culturals, o títol superior de 

Conservació i Restauració (equivalent a grau). 

• Per a la modalitat f): grau en fotografia i creació digital, o 

cicle formatiu de grau superior o mitjà en fotografia. 

 



 

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 26 d’abril de 2021 (ambdós 

inclosos). 

 

 

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut  
 

 

https://gencat.us16.list-manage.com/track/click?u=1f75a680c0fca52fcdcfc5758&id=fc0a48c7db&e=97d9a1ab59


Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya (CLT035) 

Són beques per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps 

d’actuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya i les tasques 

d’assistència i suport a les activitats que s’hi duen a terme, sota la 

tutoria de la persona de l’Arxiu que es designi a aquest efecte. 

Es concediran un màxim de 16 beques per a les modalitats 

següents: 

• a) Quatre beques per col·laborar en la descripció de diversos 

fons documentals del segle XX conservats a l’Arxiu Nacional 

de Catalunya. 

• b) Una beca per col·laborar en la descripció de diversos fons 

documentals d’època medieval i moderna conservats a l’Arxiu 

Nacional de Catalunya. 

• c (No es convoca aquest any) Col·laboració en la descripció de 

diversos fons documentals conservats a l'Arxiu del Monestir 

de Poblet. 

• d) Dues beques per col·laborar en la descripció de diversos 

fons no textuals (fons amb fotografies, mapes i plànols, 

cartells, so, etc.) conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

• e) Dues beques per col·laborar en el programa de 

digitalització de fons de l’Arxiu Nacional de Calalunya: 

intervenció en el procés de digitalització, tractament i revisió 

de la documentació. 

• f) Una beca per col·laborar en la catalogació de fons 

bibliogràfics conservats a l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

• g) Dues beques per col·laborar en els programes d’acció 

cultural, difusió i comunicació de l’Arxiu Nacional de 

Catalunya. 

• h) Dues beques per col·laborar en el programa de 

conservació-restauració de documentació en suport paper i 

pergamí de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

• i) Dues beques per col·laborar en el programa de 

conservació-restauració de documentació fotogràfica de 

l’Arxiu Nacional de Catalunya. 



 

La modalitat c) no es convoca aquest any. 

 

A qui va dirigit? 

A les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents: 

• a) Per a les modalitats a), b) i d), cal estar en possessió del 

títol de grau o llicenciatura en Humanitats, Història, Història 

de l'Art o Documentació. 

• b) Per a la modalitat e), cal estar en possessió del títol de 

grau en Fotografia i Creació Digital, o del cicle formatiu de 

grau superior o mitjà en fotografia. 

• c) Per a la modalitat f), cal estar en possessió del títol de 

grau en Informació i Documentació, de la llicenciatura en 

Documentació o del títol de diplomatura en Biblioteconomia i 

Documentació. 

• d) Per a la modalitat g), cal estar en possessió del títol de 

grau en Història, en Humanitats o en Informació i 

Documentació, o llicenciatura equivalent. 

• e) Per a les modalitats h) i i) cal estar en possessió del grau 

en Conservació-Restauració de Béns Culturals, llicenciatura en 

Belles Arts (itinerari de restauració) o diplomatura en 

Conservació-Restauració de Béns Culturals 

  

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 26 d’abril de 2021 (ambdós 

inclosos). 

 

 

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut  
 

 

https://gencat.us16.list-manage.com/track/click?u=1f75a680c0fca52fcdcfc5758&id=7512ca03d3&e=97d9a1ab59


 

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i 
catalogació de fons, en l’àmbit del patrimoni cultural (CLT070) 

Són beques pensades per proporcionar a la persona beneficiària un 

aprenentatge pràctic de la matèria, un coneixement del treball en 

equip de l’especialitat, coneixements de les fases de treball de 

l’Administració i ampliació del currículum laboral a través de la 

difusió dels treballs en que hagin participat, participació en actes 

organitzats pel Departament de Cultura, etc. 

Les beques es distribueixen de la manera següent: 

• a) Una beca per col·laborar en el tractament documental i la 

interpretació de les dades que contenen les memòries 

d’intervenció arqueològica. 

• c) Dues beques per col·laborar en tasques de tractament i 

automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic. 

• e) Una beca per col·laborar en la revisió i el tractament digital 

de la documentació dels fons de la Biblioteca de la direcció 

general competent en patrimoni cultural. 

Aquest any, no es convoquen les modalitats b), d) i f).  

A qui va dirigit? 

A les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents: 

• Per a la modalitat a), llicenciatura en Humanitats, Història o 

Arqueologia o títol de grau equivalent. 

• Per a la modalitat c), llicenciatura en Humanitats, Història o 

Història de l'Art o títol de grau equivalent. 

• Per a la modalitat e), diplomatura en Biblioteconomia i 

Documentació o títol de grau equivalent, o el títol de 

llicenciatura en Documentació o títol de grau equivalent. 

 



 

 

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 26 d’abril de 2021 (ambdós 

inclosos). 

 

 

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut  
 

 

https://gencat.us16.list-manage.com/track/click?u=1f75a680c0fca52fcdcfc5758&id=b93e4e6172&e=97d9a1ab59

