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GRAU en ARQUITECTURA:

Que és per a mi el Grau en Arquitectura:

Per entendre l’arquitectura, hem de relacionar 
l’espai i el temps, és el que ens fa viure i 
experimentar el dia a dia de cadascú de nosaltres.

Durant aquests anys estudiant arquitectura, 
m’ha ajudat a guanyar confi ança en mi mateix, 
ha despertat noves inquietuds i seguir endavant 
amb els meus propòsits. He adquirit uns valors 
i unes referències, les quals caracteritza aquesta 
universitat petita i única, de caràcter personal , que 
persegueix la formació de persones respectuoses, 
perseverants, auto exigents i amb compromís.

El que m’ha ensenyat i valoro  especialment, és el fet 
d’ordenar-me i desenvolupar l’autoaprenentatge, 
a saber pensar, en resoldre o espavilar-me en 
circumstancies adverses. 

La motivació i la formació no poden desaparèixer 
mai, moltes coses han canviat des de que vaig 
començar la carrera. Realment avui en dia, no puc 
assegurar quin és el meu perfi l, he viscut molts 
canvis en la meva vida i vaig descobrint nous 
horitzons. 

Als inicis de la carrera focalitzava més la meva 
mirada als objectes, als edifi cis, a la part més 
tècnica dels estudis, però a mesura que he anat 
passant els cursos, realment valoro més la relació 
entre aquests objectes, el contingut, com afecta 
aquestes intervencions en l’activitat i en les 
persones.

En quan a mi:

Estic a la recta fi nal, a punt d’acabar el grau i 
començar el màster habilitant. Això va en serio, 
acabaré una etapa de la meva vida per començar-
ne una altra, ara si, arribats aquest punt d’infl exió, 
que no se on em portarà, puc dir que estic segur
que vaig pel bon camí, amb moments d’alts 
i baixos, però estic on volia ser i vull ser el que 
estava buscant.

És una carrera molt llarga, però com tot, té 
moments molt estressants però també de 
satisfacció, de desmotivació però també de 
superació, de sobreesforç però també de gratitud. 

La meva trajectòria no ha sigut amb línia recta, 
a diferencia de la majoria dels meus companys 
de carrera, el meu cas és una mica peculiar. Vaig 
deixar els estudis, i em vaig endinsar al mon 
laboral. Sempre he estat relacionat amb el mon 
de la construcció, ja que el meu avi havia sigut 
constructor i jo tinc experiència laboral en 
aquest sector, el que m’ha servit per madurar i 
formar el meu perfi l. 

Finalment em vaig decidir tirar endavant una 
il·lusió que tenia de ben petit, que era ser 
arquitecte, gràcies al grau he pogut consolidar i 
ampliar coneixements envers aquesta professió.

Tot plegat m’ha portat a estudiar el Grau en 
Arquitectura.
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Primavera
2011 - Qm1

Bases per a la Tècnica   
Bases per al Projecte I
Dibuix I
Física I
Matemàtiques I               

Bases per a la Teoria  
Bases per al Projecte II
Dibuix II
Física II
Matemàtiques II              

Tardor
2011 - Qm2

Arquitectura i Ciutat
Disseny Ambiental de l’Edifi ci
Estructures I
Representació Arquitectònica I
Taller d’Arquitectura i Projectes III        

Primavera
2012 - Qm3

Composició I
Estructures II
Representació Arquitectònica II
Sistemes Constructius 
Taller d’Arquitectura i Projectes IV   

Tardor
2012 - Qm4

Tardor
2010 -

Curs Introducció

Composició II
Estructures III
Taller d’Arquitectura i Projectes IV   
Tecnologia I
Urbanística II

Primavera
2013 - Qm5

Composició III
Estructures IV
Representació Arquitectònica III
Taller d’Arquitectura i Projectes VI 
Tecnologia II

Tardor
2013 - Qm6

Envolupants Lleugers
Estructures Singulars
Taller d’Arquitectura i Projectes VII 
Urbanística III

Primavera
2014 - Qm7

Composició IV
Construcció i condicionament de 
l’espai urbà
Mecànica del sól i fonamentació
Taller d’Arquitectura i Projectes VIII 

Tardor
2014 - Qm8

Intervenció del parc edifi cat
Taller d’Arquitectura i Projectes IX
Urbanística IV

Primvera
2015 - Qm9

Composició V
Taller d’Arquitectura i Projectes X
Construir Allò Projectat
Treball Fi de Grau

Tardor
2015 - Qm10
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Les assignatures senyaldes, són les que em 
defi neixen i més han infl uit en formar-me com a 
arquitecte.

Autoavaluació :

Revisant les assignatures al llarg d’aquesta carrera, 
ensenyo el meu transcurs, quan vaig començar i 
com he anat realitzant els cursos i fi nalment faig 
una valoració del que són. 

Seguidament analitzo les assignatures que 
més m’han infl uït, les classifi co de mes a menys 
importants per a mi i explico el per que. Com han 
ajudat a formar el meu perfi l.

Les assignatures que no estan marcades no vol dir 
que no siguin importants, ajuden a complementar 
i a formar el caràcter de l’arquitecte.

Molt

Menys
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Sistema de puntuació:

A cada assignatura se li faig una puntuació de 1 
a 10,  agafant el valor 1 com a menys satisfactori, 
poc interessat i el 10 com el més valuós però 
també més difícil.

Dins d’aquesta valoració, és parteix en dos 
paràmetres:

- Valoració Personal: 

En aquest, s’explica l’Interès sobre l’assignatura,
si ens motiva o en desperta curiositat sobre la 
seva aplicació.

Aprenentatge, que és molt important per créixer, 
el que m’aporta el seu contingut.

Per ùltim l’Esforç, si costa mes o menys assimilar 
el tema i si requereix de molta dedicació, hi han 
assignatures que exigeixen moltes més hores 
lectives que d’altres.

-Valoració Docent:

Cadascú te unes habilitats i unes característiques 
diferents, per això per a superarse és necessari la 
Difi cultat. Com ha sigut el paper del professor i 
de l’exercici proposat, quines són les propostes 
assolir.

Metodologia, cada professor gestiona i organitza 
les assignatures, ens obliga a treballar o enfocar 
el projecte de determinada manera, per tal de 
desenvolupar les nostres habilitats.

Utilitat, per a que ens servirà de cra al futur 
aquesta assignature, un cop sortim com a 
professionals, quin contacte te amb el mon real.

A continuació és fa una mostra classifi cat per 
departaments de les assignatures més importants, 
començant per Projectes, Tecnologia, Expressió 
gràfi ca, Urbanisme i acabant amb estructures.

Continguts i Apreciacions:

La taula anterior ens mostra la distribució de les 
assignatures cursades. És signifi catiu que hi hagin 
en gran nombre les de tecnologia, i els TAPs de 
lletra dels ùltims cursos, on és barreixen diferents 
departaments, és interessant possar en pràctica 
els coneixements adquirits en el projecte. 

Punts febles del grau:

Amb aquest nou pla, les assignatures queden més 
compactades de contingut, s’eliminen algunes, o 
se n’ajunten d’altres, això fa que el fet de treure’s 
la carrera  a la primera sigui  bastant complicat , 
però també fa que assimilar tots els continguts 
pugui resultar difícil.

Com passa en la vida, tot s’aprèn amb temps i amb 
experiència, durant la carrera hi han conceptes, 
temes, exercicis, matèria, que és van repetint en 
diferents assignatures. 

Punts forts del grau:

Han ajudat a complementar els coneixements 
adquirits durant aquests anys.

Aquestes assignatures m’han servit per aprendre a 
detectar problemes i trobar solucions, a entrar en 
detall amb l’estructura de l’edifi ci, saber detectar 
patologies, comprendre el comportament dels  
materials i  els seus usos, ha entendre la ciutat, 
territori.

Degut a que tinc moltes assignatures infl uents 
per a mi, i no les puc comentar totes, he escollit 
la més representativa de cada departament, per 
poder comparar i analitzar els seus continguts, 
seguidament les explicaré, començant per la més 
important per a mi.
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Intervenció en el parc edifi cat, tot i se una 
assignatura de rehabilitació, és la clau per que he 
remarcat aquesta. És molt interessant i molt ùtil 
de cara al nostre futur, el parc edifi cat està col.
lapsat, haurem de fer front a nous reptes, o sigui 
que la rehabilitació és una aposta de futur.

En aquest cas, vam fer una actuació en un edifi ci 
antic, canviant d’us una planta baixa. És va fer un 
estintolament sense afectar l’habitatge i l’activitat 
dels seus propietaris.

Consolidar coneixements adquirits sobre 
estructures, calcular biguetes, fonamentació, 
descens de càrregues, aquesta assignatura és el 
recull  d’aquestos.

Una de les més importants per a mi, la que 
ha infl uenciat més positivament en l’aspecte 
professional com a personal.

T’ajuda a desenvolupar eines per crear discursos, 
afrontar projectes en blanc. També requereix 
l’habilitat de fi car en pràcica tot l’aprenentatge 
adquirit durant aquests anys i fi car en sintonia la 
resta d’assignatures.

En aquest cas he escollit el TAP PUd del Ringo 
Rango, el que el fa tant interessant és el fet de ser 
un treball real, amb interacció amb els veins de 
les Planes. Aprenent a treballar en grup, a auto-
organitzarnos, a decidir per nosaltres mateixos, a 
ser sobirans.

Treballar en condicions adverses, sense 
pressupost, fa que tinguis que superar moltes 
difi cultats. Finalment vam trobar la proveta, 
un material de rebuig, el qual a partir d’ell vam 
dissenyar i proporcionar tot el projecte.

En el meu cas, em va tocar fer de cap d’obra 
juntament amb dos companys més, teniem que 
organitzar-nos per torns (matí i tarda) i distribuir 
la feina, va ser molt feixuc, però el resultat fi nal 
molt satisfactori.
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Taller d’Arquitectura i Projectes Tecnologia / Construcció
TAP PUd Intervenció en el Parc Edifi cat 
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Construir la ciutat mosaic territorial, ens ensenya 
afrontar de manera diferent un projecte, analitzar 
els problemes i el funcionament geogràfi c. Petites 
accions o petites construccions com la travessar 
un riu, unes vies o recuperar espais marginals, 
poden tindre una repercussió a escala territorial. 

Projectes urbans i territorials que constitueixen 
l’ideari per un projecte de ciutat i la 
intervenció a escala territorial, utilitzant com 
a cas d’estudi referencial a la metròpoli de
Barcelona.

Representació arquitectònica III, no ens hem 
d’oblidar que els projectes i les idees, és mostren 
a través d’imatges i dibuixos, és importantíssim 
saber expressar-se no només en paraules sinó 
amb el paper també.

Conèixer, comunicar, interpretar, personalitzar, 
diferenciar les estratègies  de representació del 
lloc.

Utilitzar les diverses tècniques, com per exemple; 
informàtica, aquarel·la, fotomuntatges, etc...

En els temps actuals, és indispensable de cara a 
concursos o conseguir projectes. 

Urbanisme
Projectes de Ciutat en la ciutat - mosaic- 
territorial

Representació Arquitectònica III
Expressió Gràfi ca Arquitectònica
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Contrast  de les assignatures que em 
caracteritzen:

A través del següent gràfi c, es mostra el grau 
d’utilitat, interès, difi cultat, metodologia, esforç i 
aprenentatge per a cadascuna de les assignatu-
res de les quals s’ha realitzat la seva descripció.

Alhora també he fet una comparació amb les 
assignatures que no han sigut crucials per a mi, 
però que tenen la seva importància, per des-
envolupar i afrontar problemes, són      eines     
bàsiques per a poder-les dur a terme.

Per fi nalitzar, he seguit els mateixos criteris que 
les anteriors valoracions i fer-ho amb totes les 
asignatures senyalades i resaltar visualment on hi 
han els valors més importants per a mi.

Recalcar que les assignatures no marcades, no 
vol dir que no siguin importants, simplement he 
volgut fi car en contrast les que formen el meu 
perfi l.

En aquesta va ser el meu primer apropament en 
aquest mon, les teories eren basades en experiències 
i obres reals del professor Robert Brufau, això ho feia 
molt mes interesant.

També em va facinar com és juga amb les estructures,  
amb el seu equilibri de forces, les grans dimensions 
que poden arribar assolir.

Les estructures a part de calcular la seva resistivitat, 
la seva plasticitat, la durabilitat, també entra el factor 
disseny, sabent clar com funcionen les estructures 
podem donar com argument principal de projecte, 
el disseny de l’estructura.

Tot i que no em defi neix el meu perfi l professional, 
reconec que en un projecte és escencial entendre i 
projectar l’estructura. A partir d’aquí, és poden decidir 
varies vies per el disseny o la distribució, tot plegat 
acabaràs realitzant una obra molt més coherent i 
organitzada.

Estructures II
Estructures
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Comparativa Assignatures
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PROJECTES

TECNOLOGIA

URBANISME

ESTRUCTURES

REPRESENTACIÓ
COMPOSICIÓ

Valoració 
Docent

Valoració 
Personal

0-2 2-4 4-6 6-8 8-10



Vull canviar l’enfocament de la meva mirada 
cap al mon, amb una altra lògica, un altre 
mètode de coneixement, per no seguir 
amb la dinàmica actual, que ens ha portat 
al cataclisme, amb una crisi demolidora.

Per assolir tots aquests desitjos, m’agradaria que el 
màster habilitant que realitzaré pròximament, 
em servís com a catalitzador. 

No puc assegurar com serà el meu futur, però si 
que puc re-direccionar el present afavorint les 
meves intencions, i algun dia poder exercir la 
professió d’arquitecte.

Després de les noves oportunitats que tindrem, 
toca decidir. Poder exercir com arquitecte aquí 
o a l’estranger, buscar una línia que defi neixi el 
teu treball i el teu estil, temes com la sostenibilitat 
o la petja ecològica són de vital importància 
en el futur de les edifi cacions. La rehabilitació o 
re-habitar espais degradats o marginals, també 
sembla seguir el sentit comú dels temps actuals 
que estem vivint, canviar la manera de pensar i 
la forma en que s’ha exercit durant aquests anys. 

Ara toca ser originals, atrevits, extravertits, 
optimistes, en activar un nou model de sustentació.

No m’imagino construint només un edifi ci, com un 
objecte material, simplement. Al    llarg d’aquests anys 
ha canviat el meu concepte sobre la construcció.
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CONCLUSIÓ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Página en blanco

