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RREFLEXIÓ – VALORACIÓ ACADÈMICA I TRAJECTÒRIA DE LA CARRERA 

Ara fa cinc anys que vam començar el grau d’Arquitectura. Érem la primera generació que iniciàvem la 
carrera d’arquitectura amb el Pla Bolonya, emmarcat en una època en què hi havia molta incertesa de quin 
seria el nostre futur un cop acabada la carrera, ja que el sector estava en crisi, i les ofertes de feina eren ben 
poques. 

En el moment d'escollir la carrera, no sabia què em trobaria un cop comencés. Tots els coneguts que 
estudiaven arquitectura o tenien familiars que ho estudiaven, t'explicaven en què consistia la carrera des del 
punt de vista de la seva experiència, però fins que no vaig començar a viure la meva pròpia, no vaig creurem 
el que implicava i significava realment.  

Durant aquests cinc anys he passat més hores a la universitat que a casa, fent més treballs en grup que 
individuals, prioritzant els estudis per davant de tot,... però sempre fent el sobreesforç de compaginar-ho 
amb les activitats extra universitàries com l'aprenentatge d'idiomes i la pràctica d'esport, tal com feien els 
estudiants d'altres carreres. I haver tingut la oportunitat de compaginar la carrera amb altres activitats m'ha 
permès aprendre a organitzar-me millor per poder arribar a fer tot el que em proposava i sobretot, a no 
deixar de banda cap oportunitat tant personal com acadèmica. 

Tot i així, l’any 2010 quan vam començar la carrera, era un any d’impàs, ja que les assignatures del Pla 94 
que havien existit fins al moment ja no tenien el mateix nom: algunes les havien ajuntat, d’altres les havien 
millorat i d’altres tenien més hores de classe.  Tant estudiants com professors anàvem una mica perduts 
amb les assignatures noves i la nova nomenclatura i, de fet, hi hem anat durant tota la carrera ja que sempre 
hem sigut els primers en rebre les noves classes d’aquest anomenat Pla Bolonya. 

Durant aquests anys, he après d’arquitectura segons les assignatures que ens anaven apareixent en el pla 
d’estudis, però sempre seguint una metodologia sense saber en què especialitzar-me en el futur, i alhora 
sense saber què és el que ens espera a la vida professional. Si que algunes de les pràctiques de les 
assignatures de construcció ens acostaven a veure en què consistia l'arquitectura a peu d'obra per poder 
entendre com es materialitza un projecte i com es desenvolupen les diferents tècniques constructives; fet 
que m'ha ajudat a entendre molt millor la realitat de l'arquitectura. Per aquest motiu, crec que seria molt 
positiu invertir hores de classe per aprendre i entendre el funcionament del món professional de l'arquitecte, 
alhora també seria molt interessant que part dels crèdits curriculars es destinessin obligatòriament a la 
pràctica de l'exercici professional en algun despatx.  

Tot i així, estudiar aquesta carrera et permet tenir una formació molt àmplia per poder superar qualsevol 
repte tant a nivell professional com personal. No només aprens arquitectura, sinó que aprens de la vida i et 
fa créixer com a persona. Una part molt important ha estat el treball en equip que quasi bé es desenvolupa a 
la majoria de les assignatures, ja que només el fet d'haver de contraposar els diferents punts de vista dels 
companys en un mateix projecte adquireixes noves maneres d'enfocar i pensar l'arquitectura diferents de les 
pròpies. 

Una de les millors experiències durant la carrera i que va marcar un punt d'inflexió dins de la meva vida com 
a estudiant d'arquitectura, va ser començant el tercer curs ja que vaig tenir la oportunitat de formar part 
d’un projecte emmarcat dins la competició Solar Decathlon Europe. Era una molt bona oportunitat per 
aprendre moltes coses que qualsevol professor explicant una matèria no em podria ensenyar ja que es 
tractava de desenvolupar un projecte d’una casa sostenible des de zero, fins a construir-la i utilitzar-la.  
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Dins d’aquest projecte, tot i estar estudiant arquitectura, vaig decidir formar part de l’equip de comunicació 
ja que així podria complementar la meva carrera. Vaig tenir la possibilitat de començar a fusionar dos mons 
que m’agraden molt: l’arquitectura i la fotografia. Alhora també, se'm va anar desenvolupant una mirada 
més arquitectònica tant a l’hora de fer les fotografies i vídeos, com també alhora de mostrar el què anàvem 
fent, de tal manera que fos el més atractiu possible per al públic receptor, sempre intentant explicar lo 
essencial amb el mínim material perquè tothom pogués anar entenent el projecte que estàvem 
desenvolupant. 

Actualment, un cop finalitzat  l’últim quadrimestre de la carrera, m'emporto molt d'aprenentatge que m’ha 
fet créixer com a arquitecte i també com a persona. Durant aquests cinc anys i, sobretot aquests últims, he 
après a valorar la societat com a principal factor per dissenyar l'espai i que no només es valori pel seu 
disseny i la seva estètica, sinó que estigui enriquit pels usuaris i el seu l'ús. També he après i he conegut el 
que implica cada branca de l'arquitectura i, saber quan cal aplicar cada una en un projecte concret. Alhora 
en aquesta universitat ens han ensenyat a repensar espais existents tant a escala metropolitana com a 
escala de barri, un factor molt important a l'hora de fer un bon projecte. 

Tant a la vida real com a la vida professional estic segura que podré posar en pràctica molts dels 
coneixements adquirits durant aquests cinc anys i mig. De cara a un futur més immediat, un cop acabat el 
Grau en estudis d'Arquitectura, cursaré el Màster d'Arquitectura per poder finalitzar els meus estudis i poder 
entrar en el món professional. Tot i així, durant aquests mesos de màster m'agradaria, alhora, poder 
aprendre d'arquitectes que estan actualment en actiu dins del món laboral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


