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Durant tota la meva etapa a la universitat vaig estar en contacte amb un entorn familiar molt 
proper  a l’Arquitectura i sovint fèiem  reunions i debats sobre aquests estudis  i observàvem  
com anava adquirint importants coneixements i m’apropava a l’arquitecte amb que tots ens 
pensàvem que acabaria. 

Perfil acadèmic i orientació professional 

El meu perfil acadèmic és molt més tècnic que no pas artístic, i de la mateixa manera les 
assignatures com estructures o construcció són les que més m’han atret en detriment d’altres.  
No obstant, realment el meu perfil acadèmic es defineix quan començo a cursar assignatures 
optatives i quan vaig realitzar una estada a Bèlgica. El punt d’inflexió es va produir quan  em 
vaig  matricular en  assignatures de GESTIÓ, com ara “Gestió i creació d’empreses”, “Inversió 
Immobiliària”, o “Valoracions Immobiliàries ” ; era una paraula que prèviament no s’havia 
considerat gaire ni s’havia parlat amb gaire èmfasi . La gestió urbanística, Inmobiliaria, 
d’empreses,  gestió de pressupostos d’obra .... començava a trobar un fil conductor molt 
interessant i que cada cop m’atreia més, i vaig començar a cercar sortides professionals. 
Considerava que el meu futur podria anar lligat  a aquesta branca (gestió en la construcció) i a 
partir d’aquell moment vaig començar a llegir,  formar-me, informar-me, documentant-me de 
tot un conjunt de sortides professionals que fins aquell punt eren completament 
desconegudes per a mi  i per a molts dels meus companys. Així dons tenia un perfil força 
tècnic, però amb  formació econòmica  i de gestió, fet que em podria diferenciar i  obrir altres 
portes laborals. 

Valoració de la carrera, punts forts i punts febles 

Un aspecte fonamental del perquè he estudiat Arquitectura i   que valoro molt positivament  
és que aquests estudis  donen una formació multi disciplinar , gràcies a aquests he pogut 
desenvolupar unes habilitats de comunicació i treball en equip, dotar-me d’una elevada 
capacitat de treball i constància, i que són molt valorades en el meu dia a dia. 

Tenir la capacitat per  afrontar i resoldre problemes de diverses casuístiques , una forta 
capacitat de síntesi i analítica,  són competències que he adquirit gràcies a l’estudi d’aquesta 
carrera.  Considero que tot aquest conjunt d’habilitats formen part dels punts forts de l’estudi 
d’Arquitectura, i que laboralment m’ajuden en la meva projecció. Personalment, ara sóc molt 
més conscient que durant els anys universitaris . 

M’agradaria fer una reflexió critica sobre alguns aspectes acadèmics que vaig trobar a faltar en 
la meva formació.  Considero  que aquesta branca de gestió no està suficientment 
desenvolupada durant els estudis de 5 anys de carrera, i fora necessari posar-hi  més èmfasi. 
Arrel de començar a parlar amb els professors d’aquestes assignatures començo a trobar 
noves vies laborals d’un arquitecte que estan molt allunyades  de l‘arquitecte tradicional. El 
management (Project, Facility...),  materialitzat per un arquitecte són opcions perfectament 
vàlides i reals.  



Es cert que la carrera té una formació força pràctica, per contra crec que hauria d’estar més 
enfocada a les sortides professionals i allò que s’està demanant laboralment.  

Hauríem de treballar més aspectes com la preparació d’entrevistes,  eines de presentació,  
com i on cercar feina , i sobretot hauria de ser obligatori l’assignatura de pràctiques 
professionals. Sortir de la carrera sense cap experiència no es òptim. 

Assignatures rellevants 

Gestió i creació d’empreses. Ha  estat una assignatura clau i un punt realment d’inflexió , no 
tant pel contingut acadèmic en sí de l’assignatura , sinó per les reflexions derivades d’aquesta. 
El professor,en David Sabatés,  d’un perfil molt semblat al meu, Arquitecte i amb coneixements 
i formació en el món de l’empresa em va fer començar a reflexionar sobre altres feines, 
recorreguts, oportunitats, i que en gran part he d’agrair al que estic treballant ara,  doncs 
sense aquelles reflexions hagués estat impossible.  

TAP.  En aquest sentit no vull explicar-ho des de la vessant projectual, sinó des del punt de 
vista de com ho utilitzo  diàriament. En aquest sentit crec que el TAP m’ha aportat una 
capacitat per a emprendre nous projectes des de 0 , no d’arquitectura , sinó de qualsevol altre 
temari  i entendre  com per assolir el fi hi ha una conjunt d’etapes, algunes més directes, i 
d’altres que et fan tornar enrere per reflexionar . Observar  com  molts cops no només hi ha un 
camí o solució, sinó tots aquells que puguin donar resposta a una qüestió, que el cas de la 
nostra universitat era un projecte arquitectònic. En aquest sentit no destacaria cap Tap, doncs 
tots ells comparteixen aquesta característica.  

Estructures i construcció. Sempre m’he identificat amb un perfil molt més tècnic, i també la 
meva manera de treballar i projectar . En aquest sentit em considero  una persona 
metodològica, amb capacitat de resolució de problemes, i  amb estratègies de raonament 
abstracte , aquestes són competències molt rellevants i que en l’estudi d’aquestes matèries les 
he pogut adquirir. A nivell acadèmic m’agradaria destacar l’assignatura de Construcció  IX, per 
a mi una de les assignatures més reals de la carrera i que més s'apropa a l'exercici 
professional.  

TFG. Reflexió  universitària i començament d’una nova etapa 

A continuació, m’agradaria destacar l’importancia de cursar el TFG per a poder obtenir el grau 
universitari. Assolir el grau personalment significa  tancar la meva primera etapa universitària, 
acreditar uns coneixements  i obrir-ne una de nova , que en el meu cas anirà  vinculada en la 
formació a través d’un màster en la part de la logística que es fa a la UPC de Barcelona. A més, 
puc confirmar que un títol universitari , sigui de la disciplina que sigui m’obrirà certes 
oportunitats laborals que fins a aleshores he continuat tenint tancades, en alguna entrevista 
de feina m’han exigit el títol i no he pogut continuar amb el procés de selecció.   

El proper 11 de Gener començaré una nova feina i com a requisit d’accés  necessito el grau 
universitari, per això personalment considero  tant rellevant tancar aquest cicle. 
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