
Els coneixements que he adquirit durant el grau són difícils de resumir o qualificar, 
ja que han estat molt amplis i diversos. Això m’ha permès que actualment la meva mirada 
sigui multidisciplinària englobant coneixements molt variats. 
El procés d’aprenentatge ha estat moltes vegades autodidàctic, ja que els professors 
s’han encarregat d’introduir-nos en temes o matèries que hem hagut de desenvolupar i 
profunditzar individualment o col·lectivament fóra d’aula. Per una banda crec que és 
lògic, tenint en compte el volum de coneixements que s’imparteixen en el grau i el temps 
de classe que s’hi dedica a les assignatures. Però en certs moments et sents una mica 
perdut, ja que dediques molt de temps en fer recerques o en aconseguir material sense 
conèixer les eines de les que disposes. He trobat a faltar que no s’expliqui la manera per  
agilitzar tots aquets processos, com per exemple; webs útils, llibres imprescindibles, 
manuals, etc. És un procés on part dels coneixement els has de desenvolupar tu, i que 
mica en mica vas aconseguint fer-ho de  manera més ràpida i eficaç. Aquest fet m’ha ajudat 
enriquir els meus recursos i eines de treball, però de vegades m’ha fet desviar-me dels 
coneixement o conceptes més importants.
Un aspecte positiu del grau és que moltes matèries es desenvolupen en grups de treball, com 
en la majoria de vegades passa en l’exercici de l’arquitectura, i això és útil per tenir 
un punt de vista més ampli. També m´ha ajudat a adquirir les capacitats necessàries per 
treballar en equip com per exemple desenvolupar la capacitat organitzativa, enriquir la 
meva capacitat crítica... Això m’ha ajudat a formar-me una opinió i a prendre decisions. 
Una de les assignatures que ha estat més afí als meus interessos o m’ha que t’han 
enriquit més és Projectes IV. Va ser una assignatura molt desconcentrant però que al 
finalitzar-la vaig adonar-me que el què es proposava era entendre què és un projecte, i 
com es planteja i desenvolupa sigui quin sigui el propòsit. De la mateixa manera, amb 
l’assignatura d’estructures III vaig entendre com funcionen les estructures i com aquells 
coneixements eren aplicables a qualsevol objecte del món que ens envolta, com una cadira 
o una taula. L’assignatura d’urbanisme III em va resultar una mica tediosa al cursar-la, 
però tot i així m’he adonat amb posterioritat que els coneixements que s’adquirien són 
molt útils en la pràctica real de l’urbanisme i que a més, no es tracten en cap altre 
moment de la carrera. Intervenció en el parc edificat també em va semblar molt útil ja que 
es tracten temes pràctics aplicables al món real. Altres assignatures que m’han semblat 
molt interessants pel contingut i professors són per exemple paisatges culturals,  i 
urbanística VIII. 
Ara puc dir que tot i que el procés ha estat llarg i intens, la majoria de les assignatures 
o matèries del grau m’han servit per adquirir coneixements que no només són aplicables a 
l’arquitectura, ja que també ho són altres camps com l’art, la tecnologia, la teoria... 
També he adquirit maneres de fer, o he desenvolupat habilitats que són necessàries per 
projectar, per entendre i expressar tant l’arquitectura, com una opinió o concepte. Ara 
valoro l’eficiència i l’eficàcia en el treball, però també la cautela i el fet de  no 
deixar d’aprendre mai, seguint cercant tot allò que encara desconec. Ja què el grau a 
estat un procés de coneixement i desenvolupament acadèmic, però aquest procés seguirà un 
cop finalitzi el grau tant en el camp acadèmic com el professional. He trobat a faltar, 
matèries més pràctiques que ens apropessin a la pràctica de la professió. Per això valoro 
molt el haver pogut participar en el Solar Decathlon Europe 2014, on vaig poder viure 
l’experiència de com un projecte, un concepte, naixia, es definia, es materialitzava i 
com es construïa. 
Quan acabi el grau i el màster habilitant m’agradaria exercir la professió i possiblement 
fer un màster a Europa o EEUU relacionat amb l’urbanisme o sostenibilitat. 
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Sempre m’ha interessat el món de les arts, però també tinc un perfil marcadament analític 
i científic.L’arquitectura pensava que era una bona opció per ajudar-me a desenvolupar 
les meves inquietuds i interessos, és per això que, actualment estic cursant el Grau en 
Estudis d’Arquitectura i cursaré al febrer el Màster en Arquitectura, ambdues a l’ETSAV. 
El grau m’ha servit per fer-me una idea del que és l’arquitectura i per a què serveix, 
i a més a més per desenvolupar aptituds i habilitats professionals i personals. El que 
més he desenvolupat és la meva capacitat analítica, comunicativa i creativa. He après a 
buscar l’essència d’allò que observo i d’allò que projecto, i com poder transmetre-ho 
gràficament. El que més he desenvolupat és la capacitat creativa en tots els aspectes, i 
a més a més la capacitat de adaptar-me a diferents circumstàncies o contextos. 
Tendeixo a ser metòdica, però a la vegada sóc reflexiva i m’agrada experimentar i 
emprendre coses noves. He après l’habilitat de desenvolupar un procés projectual, i fer-
ho cada vegada de manera més eficaç, eficient i precisa. Per donar el màxim de les meves 
capacitats necessito creure en el projecte i que aquest m’emocioni.
El que més m’agrada de poder exercir l’arquitectura, és participar en processos de caràcter 
col·laboratiu on pots estar en relació amb coneixements i professionals molt diversos. 
M’agradaria continuar desenvolupant les meves aptituds personals i professionals en 
l’àmbit de l’arquitectura, en especial en el camp de l’urbanisme i la sostenibilitat. 
El que més m’agrada dels projectes amb contingut urbanístic és que són grans en escala, 
però també en problemàtica, desenvolupament i repercussió social. Hem sembla realment 
potent tenir la capacitat de projectar petites accions carregades de contingut que poden 
transformar i millorar la qualitat de vida de les persones. M’agrada analitzar conductes 
i situacions, i estudiar sistemes de relacions, per arribar a entendre dinàmiques. 
Professionalment he format part de l’equip Ressò del Solar Decathlon 2014, fet que em 
va apropar de manera directe a la realitat. Al formar part de l’equip d’urbanisme vaig 
aprendre com es fa realitat un procés participatiu veïnal i com es gestionen els diferents 
interessos. També vaig entendre com es transformen les decisions de projecte que es 
prenen a l’obra, al formar part posteriorment de l’equip de construcció.
Actualment estic treballant al Institut del Paisatge Urbà de Barcelona, i això m’ha fet 
desenvolupar una inquietud i cura per l’ús de l’espai públic. He après a desenvolupar 
projectes i prendre decisions a partir de la interpretació d’una normativa urbana. També 
he desenvolupat la meva capacitat d’organització i col·laboració, així com també he 
assolit responsabilitats individuals per resoldre problemes autònomament. 
Espero en la pràctica professional, poder aprendre coneixements d’àmbits diversos, però 
amb un contingut comú, l’arquitectura, i com aquesta és una eina per millorar aspectes 
econòmics, socials... M’agradaria exercir la professió en contextos diversos. És per això 
que m’agradaria cursar un màster i treballar tant en Europa com fora d’aquesta en els 
pròxims anys, i d’aquesta manera ampliar els meus coneixements i maneres de pensar per 
desenvolupar projectes. 
El  que més m’agrada de l’arquitectura és que mai deixes d’aprendre ni de créixer, ni de 
descobrir mons nous. Per això crec que el et fa arquitecte no són només coneixements, sinó 
que és una manera de pensar, desenvolupar i relacionar idees i conceptes, en definitiva 
una manera de veure el món. 
El meu interès és, a través de l’arquitectura, continuar descobrint-me a mi mateixa i al 
món, i si es possible, ajudar a que aquest món i societat és pugui desenvolupar de manera 
més eficient, intel·ligent i sostenible. L’arquitectura és per a mi un mitjà per enriquir 
la societat en general i millorar la qualitat de vida dels usuaris, i així apropar-nos 
al benestar i confort comú i propi.
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