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El mes de febrer de 2011 es va convocar a l’ETSAB una Jorna-
da on es van presentar treballs finals dels set màsters que 
s’imparteixen a l’Escola. L’objectiu era presentar i fer visible, 
més enllà de l’àmbit propi de cada titulació, l’activitat de produc-
ció científica que generen els alumnes dels màsters universitaris.

El potencial de recerca desenvolupat en els treballs finals (en for-
ma de tesines o projectes) és molt alt, igual que la valoració de 
la seva qualitat científica per part dels directors dels màsters. El 
curs 2009-2010 es van titular 177 estudiants en els set màsters 
que tenen lloc a l’Escola. 

La presentació pública dels treballs va anar adreçada princi-
palment als estudiants que cursen els màsters i als futurs es-
tudiants que tenen interès en conèixer l’activitat científica o 
professional que es realitza en ells. També pretenia ser útil als 
professors, ja que oferia l’oportunitat de conèixer els treballs 
i les diverses maneres de fer dels altres màsters. Més de mitja 
centena d’alumnes van assistir a la Jornada, acompanyats per 
professors dels màsters.

La Jornada es va estructurar en presentacions conjuntes de les 
tesines de cada màster. Després de la presentació del director, 
a mode de mentor, els autors de les dues tesines escollides re-
sumien el seu treball. Un torn de paraules final, que recollia im-
pressions sobre el tema general i les investigacions presentades, 
completava l’exposició. En aquest torn van participar professors 
del diversos màsters, que van enriquir i fer més viva la Jornada 
amb els seus principis de reflexió transversal sobre els diversos 
aspectes abordats.
 
El perfil dels treballs que es van presentar era variat. En alguns 
màsters són tesines amb voluntat de ser una mena de “pre-tesis” 
(d’història, urbanisme, gestió urbana i energia) o tesines en sí 
mateixes (de projectes). En el màster de tecnologia són de recer-
ca o professionals, de manera que l’alumne, amb el seu director 
de treball, tria el perfil més adient segons els seus coneixements 
i habilitats. En aquest cas són dominants el treballs, amb perfil 
de tesina, sobre els professionals. Per la seva banda, el màster 
de paisatgisme finalitza amb treballs de perfil professional en 
els que, a diferència dels habituals, les bases de les decisions 
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de projecte estan establertes sobre recerques prèvies expressa-
ment desenvolupades per al projecte. 

Del conjunt de la Jornada podem destacar aquests aspectes:
• La ciutat de Barcelona com a tema persistent de recerca, 
abordat en cinc tesines dels màsters de projectes, urbanisme, 
història i gestió urbana. Es evident l’interés que com objecte 
d’estudi té la història i el present urbà de la ciutat. 

• L’europeïtzació dels màsters va quedar constatada, amb qua-
tre alumnes italians entre els autors de les tesines triades, i que-
dà palesa l’extensió d’aquest ensenyament a l’entorn europeu. 
Caldrà, doncs, seguir fomentant els màsters en altres països 
d’Europa, de manera que s’amplii el ventall d’alumnes estran-
gers més enllà dels provinents de Llatinoamèrica, que ja tenim 
a les nostres aules. 

• La transversalitat del coneixement arquitectònic queda palès 
en el tractament dels treballs: tot i ser propi de cada àrea, trans-
cendia els rígids límits per a compartir-ho amb d’altres.

Finalment, les millors tesines i projectes de fi de màster es po-
dran trobar aviat a UPC-Commons. Una manera d’ampliar la di-
fusió dels millors treballs és posar-los a disposició de consulta 
electrònica. Avui ja està en ús actiu per part del màster de pro-
jectes i d’altres màsters ja han previst bolcar les millors tesines i 
projectes per a potenciar-lo. 

Els propòsits de la Jornada, fer més visible la producció cientí-
fica de les tesines i projectes i iniciar activitats conjuntes amb 
l’objectiu de millorar la qualitat del treball dels estudiants i dels 
professors de màster, van ser assolits de manera enriquidora per 
a tots els participants. •

Més informació:
Jornada de presentació de treballs fi de màster:
http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/3981 
Màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient:
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/master-universitari
Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana:
http://www-cpsv.upc.es/MRGVU
Màster universitari en Paisatgisme:
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/master-universitari
Màster universitari en Tecnologia a l’Arquitectura:
http://mastersuniversitaris.upc.edu/tecnologiaarquitectura
Màster universitari en Teoria i Història de l’Arquitectura:
http://www.upc.edu/cda  
Màster universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura:
http://mastersuniversitaris.upc.edu/tecnologiaarquitectura
Màster universitari en Urbanisme:
http://duot.upc.edu/


