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Màster universitari en Arquitectura
El màster universitari en Arquitectura (web del màster) t’habilita per a l’exercici professional de l’arquitectura i té com a
objectiu principal aportar coneixements avançats i complementaris als ensenyaments rebuts en el grau en Estudis
d’Arquitectura o equivalents. El màster proporciona una formació sòlida a partir del treball en tallers multidisciplinaris amb
projectes vinculats al territori que aborden problemàtiques contemporànies amb criteris sostenibilistes.

DADES GENERALS

Durada i inici
Un curs acadèmic, 60 crèdits ECTS. Inici: setembre

Horaris i modalitat
Tarda. Presencial

Preus i beques
Preu aproximat del màster sense despeses addicionals, 1.107 € (2.593 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts

Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

ACCÉS

Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster

Requisits específics
El máster universitari en Arquitectura està reservat exclusivament a:

titulats en el grau en Estudis d’Arquitectura cursats en una universitat espanyola.
titulats que compleixin les especificacions establertes en l'Ordre Ministerial EDU / 2075/2010, de 29 de juliol, i en la
Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.

Places
100 (20 de doble titulació amb el màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït)

Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 14/07/2023.
Com es formalitza la preinscripció?

Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?

Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic
europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

http://marq.etsav.masters.upc.edu/ca
https://www.upc.edu/ca/masters/preus-i-beques
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques
https://www.upc.edu/slt/ca/politica-linguistica/usos-drets-linguistics
http://maps.upc.edu/?iU=120&lang=ca
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4315369
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/requisits-academics
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio/preinscripcio
https://upc.edu/ca/masters/acces-i-admissio
https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/LegalitzacioDocuments
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ACORDS DE DOBLE TITULACIÓ

Màster universitari en Arquitectura (ETSAV) + Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC)
SORTIDES PROFESSIONALS

Professió regulada
Habilita per a l’exercici de la professió regulada de: arquitecte/a.

Sortides professionals
Les sortides naturals dels titulats i titulades del màster són sempre la incorporació en equips de treball, ja sigui com a
responsables o com a tècnics experts en les àrees i activitats  vinculades a l'àmbit de l'arquitectura, i en especial
l'edificació i l'urbanisme:

Projecte i direcció d'obres d'arquitectura.
Rehabilitació d'edificis i espais urbans.
Restauració d'edificis catalogats o protegits amb caràcter ambiental i historicoartístic.
Projecte i direcció d'obres d'urbanisme.
Ordenació del territori.
Redacció d'ordenances i planejament urbanístic a diferents escales.
Gestió del sòl, paisatge i medi ambient.
Projecte i direcció d'obres d'edificació. Obra civil.
Disseny, càlcul i direcció de l'enginyeria de les estructures, instal·lacions i sistemes constructius.
Estudis d'impacte ambiental sobre estructures, instal·lacions i sistemes constructius.
Diagnosi de consum energètic d'edificis i espais urbans.
Docència i recerca.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada ha de saber o ha de ser capaç de fer en acabar el
procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC
són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment
l'anglès), treball en equip i ús solvent dels recursos d'informació.

En acabar el màster, els postgraduats i postgraduades són capaços de:
Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior,
fusteria, escales i altra obra acabada.
Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda.
Concebre, calcular, dissenyar i integrar edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament
i evacuació d'aigües, calefacció i climatització.
Concebre i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
Concebre i desenvolupar projectes urbans.
Concebre i desenvolupar la direcció d'obres.
Elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
Intervenir en el patrimoni construït, conservar-lo, restaurar-lo i rehabilitar-lo.
Exercir la crítica arquitectònica.
Redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA: NORMATIVES, CALENDARIS

Centre docent UPC
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Calendari acadèmic
Calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC

Normatives acadèmiques
Normativa acadèmica dels estudis de màster de la UPC

https://marq-mismec.masters.upc.edu/ca
https://upc.edu/ca/la-upc/centres-docents/etsav
https://www.upc.edu/ca/graus/calendari-academic
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
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PLA D'ESTUDIS

Assignatures crèdits
ECTS

Tipus

PRIMER QUADRIMESTRE

Arquitectura Paramètrica 5 Optativa

Cooperativisme i Món Professional 5 Optativa

Estratègia, Procés i Organització del Projecte 5 Optativa

Estructures Toves 5 Optativa

Patrimoni Material 5 Optativa

Pro Tesi 5 Optativa

Sensibilitats Constructives 5 Optativa

Taller Projectar l'Arquitectura 12 Obligatòria

Taller Tecnologia de l'Arquitectura 8 Obligatòria

Territori i Ciutat 5 Optativa

Projecte de Fi de Carrera 30 Projecte
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