
Des de ben petit, si una cosa tenia clara, 
quan em preguntaven: “Miquel, què vols 
ser de gran?”, jo tenia clara la resposta: 

“Vull ser Arquitecte”. Crec que aquesta dèria per 
estudiar arquitectura em ve en part per culpa del 
meu pare, ja que sempre ha treballat en el món 
de la construcció. Sempre envoltat de croquis, 
maquetes de petites reformes que feia per casa.
Mirant enrere des que per primera vegada vaig 
tenir l’oportunitat de començar a donar les pri-
meres passes en el món de l’Arquitectura, quan 
vaig realitzar el treball de Recerca en el Batxille-
rat, fins a l’actualitat,  a punt de ser un futur ar-
quitecte, me n’adono de com ha canviat la meva 
percepció sobre el que realment és l’Arquitectura. 
L’arquitectura t’aporta coneixements sobre molts 
àmbits diferents (artístics, tecnològics, socials, 
econòmics, etc.) però crec que, per sobre de tot, 
t’ensenya a veure el món amb uns altres ulls. L’ 
arquitectura m’ha canviat, m’he convertit en una 
persona més eficient i organitzada, amb una gran 
capacitat de treball individual i col·lectiu.

 Després de cursar més de 50 assignatures al llarg 
d’aquests més de 5 anys voldria valorar i destacar 
aquelles que m’han influenciat més en la meva 
formació com a futur Arquitecte. La majoria 
d’elles formen part dels departaments de Projec-
tes i Constucció, ja que és el que em genera més 
interès dins del grau.

- Arquitectura i ciutat / Manel Guardia & José 
Luis Oyón / Composició i Urbanistica.
Una de les assignatures més interessants del 
Grau. Consistia en una sèrie de classes teòriques 
sobre la història de l’arquitectura i de l’ urbanis-
me. La metodologia no era res extraordinària 
però ho explicaven de forma senzilla i entene-
dora.  Malauradament la resta d’assignatures de 
Composició no van donar continuïtat a aquesta 
assignatura, on alguns dels casos, el contingut no 
estava clar i la metodologia era estranya.
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- Taller d’Arquitectura i Projectes IV / Enric 
Batlle, Luís Jubert, Josep Ricart, Amadeu San-
tacana & Joan Solà
Per descomptat és el Taller de Projectes que 
s’allunya més dels altres, tenia un cert punt de 
“bogeria”.  Tot i així ha estat una de les assigna-
tures en que millor m’ho he passat i que he après 
més. A nivell de continguts consistia en 4 entre-
gues, cadascuna era un projecte diferent, que te-
nien un fort component conceptual, els quals ha-
vies d’explicar davant dels 5 professors, en només 
2 minuts. En aquest taller vaig aprendre la im-
portància de saber explicar correctament i trans-
metre les idees bàsiques del teu projecte. I és que 
crec que tenir habilitat per explicar i defensar el 
teu projecte és una qualitat molt important en 
l’arquitecte, ja pots fer molt bons projectes que 
sinó tens la capacitat de transmetre’l no arribarà 
lluny.

- Sistemes Constructius / Claudi Aguiló, Rai-
mon Farre & Lluis Parramon
Ha estat una de les assignatures on més he après 
(en relació al que ja sabia). És la primera vegada 
en el Grau on entres en contacte, seriosament, 
dins el món de la construcció i de les instal·la-
cions, i te n’adones de la complexitat que repre-
senta construir un edifici. Els professors ens van 
ajudar, amb la seva manera d’explicar i les seves 
correccions, a assentar unes bones bases cons-
tructives.

- Taller d’Arquitectura i Projectes VI / Enric 
Massip & Zaida Muíxi 
En aquest projecte es proposava la construcció 
d’un nou barri a Parets del Vallés, aprofitant 
aquest programa em vaig posar investigar, grà-
cies a la insistència del professorat, en diferents 
tipus de Habitatge Social (Projecte Previ Lima, 
Lacaton & Vassal...). Fins aquell moment era un 
món desconegut per a mi, però  vaig descobrir 
un nou tipus d’Arquitectura que realment m’in-
teressava. En un futur m’agradaria treballar-hi o 



seguir investigant-hi. Va suposar un punt d’in-
flexió en la meva forma de projectar.

A continuació faig un repàs més general a tota 
la carrera agrupant les assignatures per departa-
ments (Projectes, Construcció, Expressió gràfica, 
Urbanisme, Estructures i Composició) i posant 
en relació l’aprenentatge, la metodologia, la difi-
cultat, l’interes i la utilitat. per tal intentar detec-
tar els punts forts i els dèbils del nostre pla d’es-
tudis i sistema d’aprenentatge. 

L’àmbit de Projectes i Construcció, crec que és el 
punt fort de l’Escola. Pel que fa a Projectes, con-
sidero que els Tallers d’Arquitectura i Projecte 
són una de les grans virtuts de l’Escola amb un 
ampli ventall de projectes molt diferents entre 
ells. A nivell tecnològic opino que, en general, 
adquirim un aprenentatge elevat i acabem la ca-
rrera amb un bona base. En el departament d’Es-
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tructures, la metodologia és bona i l’aprenentat-
ge que adquirim també però en aquest cas no és 
d’un interès personal tan elevat com en el cas de 
la Construcció i Projectes. En el cas d’Urbanisme 
i Composició, les assignatures són difícils a nivell 
de continguts i en general la metodologia no és 
bona i això es tradueix en un aprenentatge baix. 
Un cas semblant és el de el Departament d’Ex-
pressió Gràfica que passa bastant desapercebut 
en el grau i crec que hauria de donar més impor-
tància al dibuix a mà alçada en els primers anys. 

Decidit a conèixer noves formes de veure l’arqui-
tectura, tot buscant trencar una mica amb la ru-
tina de l’ETSAV, vaig decidir marxar d’intercanvi 
durant el curs 2015/2016. Volia anar a una uni-
versitat on l’aprenentatge no es basés tant en la 
Construcció i la tecnologia, sinó que tingués un 
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caràcter més artístic, per tal d’assolir unes quali-
tats que a l’ETSAV són més dificils d’aconseguir.
Finalment vaig escollir la Facultat d’Arquitectu-
ra de Porto. La veritat és que, tal i com espera-
va, planteja una forma molt diferent d’ensenyar 
i veure l’Arquitectura. Els inicis no van ser fàci-
ls, em va costar adaptar-me a la dinàmica de la 
FAUP, és una escola molt més artística i concep-
tual, que basa el seu ensenyament en la figura 
d’Alvaro Siza. L’arquitectura de Siza és una arqui-
tectura simultàniament moderna i tradicional, 
amb una gran sensibilitat en relació al lloc on es 
troba i amb un gran control dels espais i la llum 
natural. Finalment vaig aconseguir entendre els 
seus conceptes a l’hora de projectar i entendre 
l’arquitectura, sense perdre de vista  tot el que 
he anat aprenent a l’ETSAV. Després d’haver vist 
aquestes dues maneres d’entendre l’arquitectura, 
em sento molt més identificat amb la nostra, tot i 
que me n’enduc moltes idees i conceptes que em 
serviran per complementar la meva visió de l’ar-
quitectura. 

Ha estat una de les millors experiències que he 
viscut durant aquests anys que he estat estudiant 
arquitectura. No només m’ha ajudat a créixer 
com a futur arquitecte, sinó que també ho he 
fet a nivell personal (conèixer una nova cultura, 
aprendre una nova llengua, moltes noves amis-
tats, etc).

M’agradaria destacar aquelles assignatures que 
més m’han marcat en l’intercanvi, tal i com he 
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realitzat amb les assignatures realitzades a l’ET-
SAV.

- Projecto 4 + Construçao 3 / Graça Correia & 
Jose Gigante
Són les dues assignatures de Projectes i Cons-
trucció del 4t any del Màster en Arquitectura a la 
Facultat de Porto. L’assignatura de Construcció 
consisteix en desenvolupar constructivament el 
Projecte que s’està realitzant a “Projecto 4”, treba-
llen de forma conjunta. A més a més els profes-
sors et plantejaven la dinàmica de les classes com 
si estiguessis treballant en un despatx d’arquitec-
tura, t’intentaven apropar al món professional. 
L’assignatura es plantejava de forma anual i per 
tant arribaves a definir en una escala molt petita 
tot l’edifici, tant  l’exterior com l’interior. 

Aprofitant la meva estada a Porto vaig realitzar a 
finals d’estiu el “workshop” que s’organitza cada 
estiu a la Facultat d’Arquitectura de Porto: El 
Porto Academy. Aquest “Workshop” consisteix 
en una sèrie de conferències realitzades per una 
vintena d’arquitectes de gran prestigi internacio-
nal i de diferents nacionalitats (Anne Lacaton, 
Adam Caruso, Martino Tattara, etc.)  i cadascun 
d’aquests arquitectes porta un grup de treball, 
format per 20 alumnes, on es desenvolupa un pe-
tit projecte. En el meu cas ,vaig estar en el grup 
de l’Arquitecte xilena Cecilia Puga. Realment va 
ser interessantíssim perquè era la primera vegada 
que entrava en contacte amb l’arquitectura que 
es realitza a Sud-Amèrica i després d’aquesta ex-
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periència no tanco la porta, en un futur pròxim, 
anar a realitzar unes pràctiques o treballar una 
temporada en aquest continent. A més a més les 
conferències que es realitzaven al llarg dels 10 
dies de workshop servien per fer-te una idea glo-
bal de la gran varietat que existeix dins el món de 
l’arquitectura i la gran diferència que hi ha sobre-
tot entre (Europa, Àsia i Amèrica del Sud).

En els últims anys, degut a la situació econòmica, 
política i social actual, la professió d’Arquitecte 
ha patit una transformació i s’ha hagut d’adap-
tar a aquest nou context. S’han proposat noves 
maneres de fer arquitectura, on  cada vegada es 
deixen més de banda els grans projectes i s’apos-
ta per una arquitectura més a petita escala amb 
un caràcter més social i sostenible, per tal de mi-
llorar la societat actual. Crec que aquesta nova 
arquitectura és el camí a seguir i cap aquesta di-
recció m’agradaria treballar en un futur.
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Ara per ara com a futur més pròxim la meva idea 
es realitzar a partir del febrer el màster habilitant 
i intentar trobar unes pràctiques per tal de seguir 
creixent com arquitecte i anar adquirint expe-
riencia.
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