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Des de ben petit, tenia molt  clar que de gran volia dedicar-me a dissenyar, a 

inventar, a crear coses noves i diferents. Com que m’agradava tant dibuixar i 

pintar, els meus pares em van regalar, quan tot just complia deu anys, un 

viatge a Madrid per anar a visitar el museu del Prado, commocionat per les 

grans obres del Pintor Velàzquez. Però, tot i ser una persona que al llarg dels 

anys vaig experimentar aquest interès personal per tots aquells aspectes 

relacionats amb l’art, no vaig decidir estudiar arquitectura fins l’últim any de 

Batxillerat. Quan va arribar l’hora de començar a decidir quina era la carrera 

que havia d’escollir, no tenia clar si volia estudiar Arquitectura, Disseny gràfic 

o alguna Enginyeria de Disseny Industrial. Una de les eleccions més 

importants que es decideixen al llarg de la vida, és escollir quina carrera vols 

estudiar i, per tant, aquesta decisió no pot ser escollida per altres persones ni 

per factors externs relacionats amb les sortides laborals. En aquell moment, i 

encara ara, la crisi econòmica afectava a grans sectors econòmics, entre ells, 

la construcció, per tant sabia que si escollia aquesta carrera, era per què 

realment m’agradava. Vaig decidir Arquitectura, i concretament Arquitectura a 

l’escola del Vallès per diverses raons. Abans de començar, sabia que 

l’Arquitectura em donaria un coneixement molt ampli degut als diversos 

aspectes que engloba, des de la Història fins al disseny i les arts gràfiques, 

passant pel càlcul numèric més estricte i tècnic, el coneixement de tots els 

materials relacionats amb la construcció i l’anàlisi crític de la societat en que 

vivim avui en dia. L’altre punt que podia percebre, i que m’interessava, era la 

d’un edifici petit, que em recordava a l’aspecte d’una escola, més que d’una 

Universitat. 



Al llarg d’aquests anys, puc certificar que realment aquesta sensació que tenia 

abans de començar era certa i com a balanç final, n’és positiu.  

Sóc una persona que m’he criat en un poble, i en aquest sentit, prefereixo un 

tipus de docència acadèmica de proximitat, una quantitat reduïda 

d’alumnes per curs i un bon tracte  relació alumne – professor. Crec que 

aquesta relació i diàleg aproxima aquestes relacions i, també, el contacte 

permanent ajuda a millorar aspectes docents i d’ensenyament. Tot i el baix 

pressupost de l’escola, agraeixo algunes iniciatives que s’han proposat com 

alguns Workshops i d’altres assignatures amb professors joves que aporten 

idees renovades i interessants. Projectes com el Solar Decathlon són 

interessants tant per l’alumne com per el professor, ja que l’alumne pot posar 

en pràctica tots aquells aspectes teòrics apresos a classe, cooperant amb 

altres estudiants i professors, i també, establint un altre tipus de relació fora 

de l’àmbit classe amb el professor.  

Un altre aspecte que promou l’escola, i del qual n’estic molt agraït, és la 

possibilitat de marxar a estudiar a l’ estranger. La quantitat de places i 

d’intercanvis que manté l’escola amb altres universitats d’arreu del món i la 

seva varietat, permet als estudiants aprendre una nova i alhora també 

interessant visió de com entendre l’arquitectura des de diferents punts, a la 

vegada que s’aprèn a conèixer idiomes,  altres cultures i relacionar-te amb 

gent diferent. Marxar a estudiar a l’estranger, també et permet fer un anàlisis 

més crític de quins valors i quins aspectes docents s’imparteixen a la teva 

escola d’origen, i separar els bons dels dolents.  

Personalment he tingut la sort de marxar a estudiar a l’estranger, 

concretament als Estats Units, i allà he après una manera totalment diferent 

de fer arquitectura. Els estudiants americans d’arquitectura, des de que 

comencen l’escola, els ensenyen que el més important és aprendre a 



convèncer. Per ells, l’arquitectura és un producte que hauran d’intentar 

vendre al seu client. És per això que les presentacions orals davant del 

professor i alumnes són pràcticament setmanals i aprendre a comunicar és 

essencial. En aquest aspecte n’estic totalment d’acord i, des del meu punt de 

vista, he trobat a faltar més formació acadèmica en aquest àmbit comunicatiu 

a l’ETSAV. També, a diferència de les classes als Estats Units, he trobat a 

faltar més classes de debat, dels quals crec que és dels aspectes amb els 

quals més s’aprèn. Debats classe, amb professors i alumnes i anàlisis de 

projectes i referències. 

D’altre banda, l’ETSAV es caracteritza per ser una escola amb un alt nivell 

formatiu en totes les assignatures tècniques, com construcció i càlcul 

d’estructures, i és un fet que es nota quan marxes a l’estranger, que ens 

atribueix unes competències en diversos àmbits que d’altres estudiants, com 

als Estats Units no tenen. 

Gràcies a assignatures ben 

estructurades, que combinen els 

aspectes tècnics amb els 

aspectes pràctics, com per 

exemple Sistemes 

constructius, del quadrimestre 

quart, i Envolupants Lleugers, 

del set, són de les assignatures 

de la carrera en les que més he 

après i crec que, juntament amb 

els seus professors,  han 

aconseguit que els estudiants 

de l’ETSAV assoleixin un nivell 

òptim en aquest aspecte.  



D’altre banda, sobre les diferents assignatures 

de la matèria de Composició no hi faig un 

balanç massa positiu. Guardo un bon record 

amb Composició II amb un professor que es 

deia Ricardo Guasch, que va marxar de 

l’escola més tard. Amb ell, vam aprendre sobre 

Arquitectura del Segle XIX des d’una 

perspectiva i una metodologia més arcaica 

però alhora interessant. D’altre banda, crec que 

els demés docents de Composició són espectaculars però la organització de 

les assignatures està estructurada generalment sempre de la mateixa 

manera, focalitzada ens aspectes molt tècnics, i des del meu punt de vista 

crec que seria interessant donar-li la volta en alguns aspectes i esbrinar com 

portar a la pràctica aquests mateixos temes.  

L’aprenentatge per projectes és una manera interessant per posar en pràctica 

les diferents matèries assolides durant el curs. D’aquesta manera, amb 

aquesta assignatura englobem des de Composició fins a estructures, passant 

per Sistemes Constructius i Tecnologia. En el meu cas, un dels TAP’s que 

més em va marcar va ser TAP IV, ja que juntament amb els bons professors, 

vaig aprendre a com projectar, i a justificar totes les meves propostes. 

Seguidament, amb TAP V, va ser la primera assignatura de projectes amb la 

que dissenyava un bloc d’habitatges plurifamiliars englobant tan els aspectes 

tècnics com estètics.  

Per acabar, m’agradaria fer esment a un aspecte important que considero 

essencial dins de les carreres universitàries. Com abans mencionava, el 

sector de la construcció avui en dia no acaba d’arrencar, i si ets estudiant, é 

complicat posicionar-se en el món laboral. Tot i que en soc conscient 

d’aquesta dificultat, crec que es important poder aconseguir unes pràctiques 



d’empresa durant l’aprenentatge a la universitat. Per això crec que en aquest 

sentit, la universitat podria ser un motor d’intercanvi entre empreses i 

estudiant, fomentant més accentuadament aquesta mobilitat. 

 


