
REFLEXIONS ACADÈMIQUES
Christian Heredia Maye

Arquitecte

El meu nom és Chrstian Heredia, estic cursant l’últim 
quatrimestre del Grau en Arquitectura a l’escola d’Ar-
quitectura del Vallès. Tot i que encara no he acabat i 
no estic graduat, ja em considero un futur arquitecte, 
graduat i amb un màster que m’habilitarà per a poder 
dur a terme els meus projectes en un futur.

L’ arquitectura sempre ha estat present al llarg de la 
meva vida, tot i que d’una forma tangencial, per això 
vaig decidir estudiar-la, duur a terme les coses que 
veia construïnt-se, per part del meu pare, era un 
dels meus objectius. Amb unes idees preconcebudes 
a l’hora d’entrar a arquitectura, ha resultat tota una 
sorpresa les grans diferències que ara veig després 
d’aquests 6 llargs, intensos i treballats anys.
Això em fa sentir-me satisfet, ja que em demostra que 
durant el meu procés educatiu, no només he après 
a ser arquitecte, sinó que m’ha fet comprendre com 
realment és l’arquitectura, molt diferent al que jo prè-
viament pensava.

En el moment que ja tenia decidit fer arquitectura, l’Es-
cola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès era la 
única opció que jo contemplava per a poder realitzar 
els meus estudis, donades les grans referències que 
m’havien sugerit, el tipus d’ensenyament, més pro-
per i en “petit comité” entre professors i alumnes i un 
gran treball en equip durant tot el procés educatiu. I, 
realment, s’han complert totes les expectatives que 
tenia sobre aquesta escola, en moltes assignatures i 
en molts moments no contemplats com a lectius. 

Realment puc dir que ha estat un procés satisfactori. 
Estudiar arquitecrua aporta molts coneixements, tant 
tecnològics, com artístics, però també sobre altres 
àmbits fora de l’essencialment arquitectònic. 
Això m’ha portat a ser la persona que sóc ara, com-
pletament diferent a la de fa 6 anys, més madura i 
conscient del que pot suposar un ser arquitecte, no 
només per un mateix i la familia propera, sinó també 
per a la societat.



Moltes assignatures m’han aportat bons coneixe-
ments; tecnològics, artístics. Però sobretot el treball en 
grup i continu proposat en aquesta escola m’ha per-
mès participar amb diferents companys i professors, 
reforçant un aprenentatge no només del professor, 
sinó també amb els propis alumnes.

En quan a l’aspecte tecnològic m’han aportat molt les 
assignatures de Tecnologia i Estructures, que m’han 
demostrat que a part del disseny i la façana d’un edi-
fici hi ha molts aspectes igual o més importants que 
aquest propi disseny. M’han fet interessar-me molt en 
el com i el perquè de la construcció d’un edifici, tot el 
que és necessari per aixecar-lo i el que comporta per 
al medi ambient i l’entorn més proper, un dels temes 
en el que més s’incideix en aquesta escola, pionera en 
Medi Sostenible. Un aspecte molt important que a mi 
m’agrada tenir en compte sempre a l’hora de realitzar 
projectes.

Realment no puc dir que hi hagi alguna assignatura 
que no m’hagi aportat cap o pocs coneixements sobre 
arquitectura o com treballar paral•lelament a aquesta, 
tot i que si que hi ha hagut algunes que he passat 
més dificultats per entendre-les i poder tenir un bon 
desenvolupament durant el curs. 

Al començament de la carrera va ser realment dur, 
sobretot a assignatures més teòriques i de problemes 
matemàtics, tals com Física i Matemàtiques, però amb 
un cert esforç i la gran ajuda dels companys d’univer-
sitat les vaig poder superar satisfactòriament.
A mesura que anaven avançant els quatrimestres, es 
provable que les assignatures a les que menys hores 
i il•lusió he decidat són les de Composició i Dibuix (Mi-
crostation), provablement perque eren assignatures 
més teòriques i poc participatives entre els companys 
de classe.

El meu concepte d’arquitectura passa per un treball en 
grup important i un procés participatiu entre els dife-
rents alumnes i professors. Les assignatures que més 
m’han aportat aquests conceptes i virtuds, que a l’hora 
de treballar són tant importants són les assignatures 
de projectes, urbanisme i sobretot, construccions/tec-
nologia. Fent un repàs a les branques més caracterís-
tiques de la carrera observem que és on més destaca 
aquesta assignatura. I es tenen en compte altres con-
ceptes com la dedicació, en la que la més important és 
l’assignatura de projectes(TAP), i l’aprenentatge teòric 
i pràctic de cada una d’elles.

Arribats a aquest punt, amb moltes assignatures cur-
sades, no es pot avaluar tot l’esforç, dedicació i treball 
que tenen radera cada una.
Per fer aquest anàlisi sobre el meu pas a l’escola d’ar-
quitectura del vallès he escollit les assignatures que 
van aportar bons coneixements i hàbits de treball a 
la meva forma de veure i treballar l’arquitectura. En 
aquest anàlisi no hi consten assignatures que no 
m’han aportat tants coneixements o que el seu pas per 
a la meva vida lectiva no ha sigut tant transcendent, ti-
pus Composició II i III, Representació arquitectònica I 
i II o Arquitectura i Ciutat, que va ser una assignatura 
força interessant però ubicada en un curs erròni, crec 
que aquesta assignatura hauría d’estar més present 
als cursos finals de la carrera, després d’haver passat 
per alguns urbanismes i composicions.
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21. Serveis
22. Estructura
23. Impermeabilitació
24. Estructura
25. Revestiment
26. Estructura
27. Revestiment
28. Serveis
29. Serveis
30. Serveis
31. Tancament

32. Impermeabilització
33. Tancament
34. Tancament
35. Estabilitzador
36. Estructura
37. Estructura

01. Aïllament tèrmic
10. Estructura
17. Estructura   

Sistema de drenatge
Sabat correguda de formigó armat
Graves
Solera de formigó armat
Formigó amb acabat polit
Llosa prefabricada de formigó
Peça de coronació 
Xemeneia
Plaques solars
Airejadors dels baixants
Lluernaris 

Junta encolada làmina  impermeable PVC
Fusteria d’alumini
Finestra corredera doble vidre Climalit
Cèrcol metàl·lic
Doble dintell de formigó
Sabat de formigó (tanca perimetral)

Llana de roca
Perfil metàl·lic IPN-160
Muntant 23x3.8cm
 

Secció i Alçat
E:  1/20



Per a aquest procés d’analisi he escollit assignatures, 
que per bés o malament han aportat coneixements 
importants per a fer arquitectura:
SIstemes Constructius, TAP V, Urbanisme III, Tecno-
logia II, Envolupants Lleugers, TAP PcG, Intervenció al 
Parc Edificat i algunes optatives com: Cànons de l’ar-
quitectura Catalana i l’ Aula d’avui.

Es evident que no es poden incloure totes les assig-
natures dins un mateix paquet formatiu durant tota la 
carrera, però és important a destacar que la majoría 
d’aquestes s’enfatitza molt en el treball en equip i això 
ajuda a una millor metodología, o més ben dit, a haver 
d’adaptar-se a metodologies completament diferents 
entre companys i professors.
Si que he trobat a faltar, sobretot a les assignatures 
d’àmbit de projectes (inicials) és l’expressió oral i la 
participació a la correcció entre projectes dels dife-
rents companys de classe. provablement això es deu 
a que els professors, en molts dels casos no fomenten 
aquesta participació sigui quina sigui la intervenció 
que poden realitzar els alumnes.
És evident que ser professor no deu ser fàcil, per això 
aquest últim quatrimestre estic crusant l’optativa de 
Formar Formant. Sempre he tingut una gran inquietut 
per poder participar en el procés d’aprenentatge d’al-
tres alumnes.

Tot i que acaba de començar em sembla un procés 
d’aprenentatge molt important i una gran experièn-
cia acadèmica. Poder viure l’arquitectura des de l’altre 
punt de vista, el de professor, tot i que es com a aju-
dant, em sembla una experiència fantàstica per aca-
bar el meu procés educatiu. I és aquí on m’he adonat 
que aquesta opinió que jo tenía com a preconcebuda, 
però no era molt evident ni present en els primers cur-
sos, s’ha accentuat a partir de participar en aques-
ta assignatura. Veure com els alumnes de primer no 
s’aprofiten d’un procés participatiu entre ells i que als 
alumnes de l’optativa (juniors) no se’ns deixa partici-
par d’una forma tant activa com imaginàvem és cer-
tament desolador.
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COMPARATIVA AMB ALTRES 
ASSIGNATURES

APRENENTATGE

METODOLOGIA

UTILITAT a REALITAT

INTERÉS

DIFICULTAT

SISTEMES CONSTRUCTIUS, qm4 TAP V, qm5

TECNOLOGIA II, qm6 ENVOLUPANTS LLEUGERS, qm7

URBANISME III, qm8 Int. PARC EDIFICAT, qm8

TAP PcG, qm9 CÀNONS Arq. CATALANA, qm9

L’ AULA d’ AVUI, qm9
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Marta Ardoer / Antoni Tribó Jaime Prous / Pablo Garrido

Josep Ma. Vilanova / Ferran Navarro Antoni Tribó / Isabel Vega

Xavier Perxas / Josep Giner Josep Giner / Jose Angel Sanz

Roger Sauquet



No he pogut tenir l’oportunitat de marxar d’Erasmus o 
fer algun intercanvi, però sempre he intentat assistir a 
xerrades que podien aportar algun nou i bon coneixe-
ment sobre el tipus d’arquitectura que a mi m’agrada 
fer. Sobretot en temes d’Urbanisme, els quals m’han 
marcat molt durant el meu procés educatiu i que ara 
estic realitzant a l’últim Taller de Projectes (PuC).

Tot i que no he fet cap formació més que uns cur-
sets de CCLaia, l’ Info-arquitectura i renderització m’ha 
semblat una disciplina de l’arquitectura molt interes-
sant, i a la que poder especialitzar-me en un futur, 
ja que inclou fotografia, llum, imatge, materials, i un 
cert procés cognitiu propi d’un arquitecte i que es pot 
desenvolupar en diferents àmbits laborals. Aquest 
àmbit de treball pot obrir moltes portes iclòs a espais 
on l’arquitectura no té límits, ni físics ni temporals. El 
món de l’infoarquitectura pot abarcar molts àmbits, 
com per exemple en el món dels videojocs, que per-
met realitzar tot tipus de projecte i treballar amb una 
gran diversitat de gent, materials, eines informàtiques 
i vessants arquitectòniques.

“Ningú construeix sol. L’acte mateix de construïr sig-
nifica cooperació. Fer un diseny és comunicar el que 
és existent” 

En aquests moments no tinc clar cap a on avançarà la 
meva carrera d’arquitecte, tot i que la vessant de l’ur-
banisme em sembla molt interessant i important en el 
sentit social. L’urbanisme és el primer pas per avançar 
cap a una arquitectura social per a tothom, tant a les 
grans ciutats com als petits pobles. La rehabilitació, els 
elements tecnològics i constructius que aquesta por-
ta implícita també em sembla un camí a seguir. Tot i 
així aquest any de Màster em permetrà desenvolupar 
més un coneixement específic i com seguir avançant 
en aquest món. 

Ara per ara s’ha presentat l’oportunitat de participar 
al Solar Decathlon 2018, es troba en un moment molt 
inicial, però és una de les oportunitats que no vull tor-
nar deixar escapar, ja que és provable que si no l’aga-
fu ara no tindré l’oportunitat de realitzar-ho més. És, 
provablement una de les millors experiències que hi 
poden haver durant el procés educatiu de la carrera i 
aportarà bons coneixements i, perque no, potser una 
porta cap a una branca de l’arquitectura que encara es 
desconeguda per mi.
En el proper any, poder compaginar el treball a l’equip 
del Solar amb unes pràctiques a algun despatx sería 
un futur pròxim ideal per a mí, tot i que això enrede-
reixi la finalització (legal) dels meus estudis.

Però sobretot el que he après aquest últims anys és 
que l’arquitectura no és la imatge que nosaltres volem 
mostrar cap a les persones, sinó que són aquestes 
persones i el treball conjunt i participatiu amb elles les 
que defineixen l’arquitectura que hem de fer. 
Al final allò que disenyem és per ser habitat i és 
aquesta arquitectura, la que pensa en les persones, 
en els espais que aquestes habitaràn i com aquests 
espais es relacionen amb l’exterior i la ciutat la que 
permetrà una evolució i una metamorfosi amb els 
futurs coneixements i moviments, però sense perdre 
l’essencia bàsica per a la que ha estat pensada: “Pro-
tegir les persones del medi ambient, i al medi ambient 
de les persones”.

Nicholas John Habraken
Entrevista a la Ciutat Viva, 2010


