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Arquitectura, amb el qual conforma un
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Grau en

ESTUDIS
D’ARQUITECTURA
La professió d’arquitecte o arquitecta
suposa afrontar nous reptes amb una
alta creativitat, a l’hora de treballar en
àmbits molt diversos en evolució constant.
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) combina la
transmissió dels valors de l’arquitectura
tradicional amb els elements d’innovació
docent més actuals. És la segona escola
d’arquitectura més antiga d’Espanya i una
escola compromesa amb la igualtat, amb
un 60 % de dones titulades cada curs.

Què cursaràs?

Dibuix I

El grau en Estudis d’Arquitectura et forma
per integrar-te en l’activitat productiva de
l’arquitectura i crear projectes arquitectònics que
compleixin les exigències estètiques i tècniques
actuals, i per satisfer alhora les necessitats
de la societat i la ciutat contemporània.
Amb aquests estudis adquiriràs coneixements
de la història i les teories de l’arquitectura,
l’urbanisme i la planificació, els mètodes de
recerca i representació gràfica, així com els
problemes de concepció estructural, construcció
i enginyeria vinculats al disseny d’edificis.
Aquest grau et prepara per incorporar-te al
màster universitari en Arquitectura, que habilita
per a l’exercici de la professió d’arquitecte
o arquitecta.
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Obligatòries

Com a professional de l’arquitectura,
tindràs al teu abast un ampli ventall
de sortides professionals, ja sigui com
a professional lliure, desenvolupant
projectes per a particulars o
institucions publiques, o com a
professional al servei de l’Administració
pública. En el sector privat, podràs
desenvolupar la teva carrera en
empreses constructores o estudis
d’arquitectura, així com en els àmbits
de la cultura, el disseny o la formació.

Model docent
El model pedagògic de l’ETSAB
combina metodologies de taller
amb classes teòriques, en
modalitat presencial. El projecte
d’arquitectura esdevé l’eix central
de l’aprenentatge del grau. L’idioma
principal de docència és el català,
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Matemàtiques I

Sortides professionals

91% 75%
dels titulats
i titulades treballen

Font: 6a enquesta de satisfacció dels
graduats i graduades de les universitats
catalanes de l’Agència per a la Qualitat
del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya).

Activitats
complementàries

tot i que algunes assignatures de
primer curs s’imparteixen en castellà.
Progressivament, s’està implantant la
docència en anglès.

Tindràs al teu abast una àmplia
oferta d’activitats, ja siguin de caire
lúdic, com la Coral Arquitectura
o el club d’esports, o per
complementar la teva formació,
com la International Association
for the Exchange of Students
for Technical Experience
o l’Espai Social de Formació
d’Arquitectura.

Programes de mobilitat
La vocació internacional és un dels
trets característics de l’ETSAB, que
desenvolupa programes d’intercanvi
acadèmic d’estudiantat i professorat
amb gairebé 90 escoles d’Europa,
Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania, en
el marc dels programes Erasmus+,
Sicue, UPC-Xina i altres acords
bilaterals entre escoles. Anualment,
més de 160 estudiants segueixen
un curs complet en algunes de les
escoles d’arquitectura i paisatge
estrangeres més reconegudes.
Paral·lelament, l’Escola rep cada
any uns 200 estudiants procedents
d’universitats d’arreu del món.

Tutorització
Disposaràs d’un pla d’acció
tutorial, a través del qual l’equip
docent et proporcionarà elements
de formació, informació i orientació
de forma personalitzada.
Es realitzen tutories de fase inicial,
de rendiment i d’estudiants amb
necessitats especials.
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de l’estudiantat inscrit
a la Borsa de Treball fa
pràctiques remunerades
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universitat de l’Estat
i 29a del món en l’àmbit d’Arquitectura
i Entorn Construït

Font: QS World University Rankings by Subject 2019

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions.
Informació actualitzada a: upc.edu

1r curs

1a

GrAu en

eSTuDIS
D’ArQuITeCTurA

Aquest grau t’habilita per a l’exercici
de la professió regulada d’arquitecte/a,
un cop superat el màster universitari en
Arquitectura, amb el qual conforma un
programa acadèmic integrat.

Permet accedir als
programes de doctorat,
un cop superats el grau
i un màster d’especialització.

Servei de Comunicació de la UPC, 2020 (10035). Imprès en paper ecològic. Publicació merament informativa.
Imatge coberta: Pau Majó Codina.

Compromesos amb la igualtat

Per a més informació:

etsab.upc.edu
informacio.etsab@upc.edu

Segueix-nos a:
@ETSABarcelona
@ETSArquitecturaBarcelona
@etsab_barcelona

escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona

GrAu en

eSTuDIS
D’ArQuITeCTurA
ETSAB
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona

