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L’any 2010 vaig començar els meus estudis d’arquitectura sense sa-
ber ben bé on m’estava ficant. Desprès de sis anys de carrera a 
l’E.T.S.A.V. em definiria una d’arquitecta molt completa, molt tècnica 
però a l’hora molt humana, molt conscient de la realitat actual i del  
paper tant important que podem desenvolupar en la societat.

Per altra banda, el meu interès per la història, la filosofia, l’arquitectu-
ra clàssica i per entendre el passat han fet que les assignatures de 
composició, de patrimoni i de arquitectura social fossin les que més 
m’han marcat. 

Compaginar la meva carrera amb altres feines d’estiu i per hores du-
rant l’any ha sigut molt dur, però molt satisfactori. En especial, donar 
classes particulars a la Paula durant tres anys  ha fet que descobrís 
que la meva vocació és l’ensenyança, que vull canviar de registre i 
començar el Màster en Professorat d’educació Secundaria i Batxillerat 
de la Generalitat de Catalunya especialitzat en història de l’art.

“Treballadora, organitzada i constant “

“Viu en un estat de poesia permanent, 
és apassionada i curiosa. Necessita 
entendre el que érem per poder ser... “

“Paula jo amb tu he aprés més coses 
de les que jo mai et podré ensenyar...” 





AIXECAMENT DE LA CATEDRAL DE SANTA 
MARIA DE TARRAGONA

Treball de medicions i triangulacions per fer 
l’aixecament de la planta, l’alçat i la secció 
de la capella de Sant Froctuós a Sant Ma-
ria de Tarragona. 

Assignatura: Composició
Qm: 4
Autor/s: C.Heredia, L.Gutièrrez, K.Agustí, X.Callejas, C.Puig, N.Prat

Emplaçament: Tarragona















CORRECAMINOS Projecte de reorganització de les places 
de parking per afavorir el pas del trans-
port públic pels carrers en menys pendent 
i guanyar temps per arribar abans a l’esta-
ció de FGC de Les planes.

Assignatura: Composició
Qm: 7
Autor/s: E.Palma, L.Salguero, N.Prat

Emplaçament: Les Planes
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CÀNONS DE L’ARQUITECTURA 
CATALANA 

Coneixement dels cims de l’arquitectura 
catalana des del romànic fins a l’actualitat 
a partir de textos clau i l’experiència i l’anàli-
si “in situ” de les obres concretes.

Assignatura: Optativa / Composició
Qm: 9
Autor/s: N.Prat
Emplaçament: Catalunya i Balears



01 - Monestir de Sant Cugat 
del Vallès
02 - Monestir de Pedralbes
03 - Govern Civil de Tarrago-
na
04 - Nostra Senyora de la 
Gleva
05 - Catedral de Vic
06 - Teatre de l’Atlàntida de 
Vic
07 - Parc Esportiu del Llobre-
gat
08 - Ciutat de Mallorca
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Ciutat de Mallorca









Ciutat de Mallorca





CONSTRUIR SOBRE EL CONSTRUÏT Considerar en l’entorn físic les diferents 
com morfologies com per exemple la pre-
existència d’un monument en el nostre àm-
bit. Com treballar-l’ho i donar-li valor serà la 
principal tasca del projecte.

Assignatura: Optativa / Composició
Qm: 9
Autor/s: N.Prat
Emplaçament: Plaça dels peixos, BARCELONA
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L’AULA D’AVUI Millorar el confort tèrmic de les aules de 
l’Intitut i proposar solucions i/o millores a l’ús 
de les tablets a les aules.Assignatura: Optativa / Workshop

Qm: 9
Autor/s: C.Heredia, J.Izquierdo, A.Bonet, N.Prat 

Emplaçament: Institut Joaquima Pla



Estat actual: Proposta ideal:

CÀRREGA
EXCESIVA

TRANSPORT
MANUALMÀ TABLET

LLIBRETA

NOUS USOS I 
SISTEMES EDUCATIUS
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