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Estudia en unes 
instal·lacions 
dissenyades per 
garantir-ne un 
aprenentatge de 
qualitat

L’Escola Tècnica 
Superior 
d’Arquitectura
L’Escola és un centre de formació contemporani, públic, dinàmic i amb clara 
vocació internacional. Malgrat la joventut de l’Escola, que va obrir el 2005, al 
2019 i per quart any consecutiu, U-Ranking d’universitats la considera la segona 
millor escola d’arquitectura de l'Estat. L’objectiu és formar professionals amb 
coneixements sobre fonaments científics, tècnics, pràctics i teòrics en totes les 
àrees relacionades amb l’arquitectura i l’urbanisme. Arquitectes i urbanistes amb 
capacitat de liderar la realització de projectes o assessorar els clients i adaptar-se 
de manera eficient a un entorn que evoluciona ràpidament.

Oferim una formació sòlida basada en la llarga i excel·lent tradició de l’arquitectura 
catalana que, sobretot de les darreres dècades, ha assolit un gran prestigi 
internacional. La nostra escola aposta per una arquitectura  atenta als efectes de 
la crisi climàtica, a l’equilibri amb el territori més proper i a la posada en valor del 
patrimoni arquitectònic. Tot això ho fa possible un equip docent d’enorme prestigi 
ratificat pels diversos premis que li han atorgat darrerament.
 
L’Escola té una gran qualitat en els àmbits docent i investigador. Hi ha tres grups 
de recerca que participen en congressos internacionals i publiquen en revistes i 
llibres d’alt impacte. Intentem que els nostres estudiants puguin ser partícips de 
l’activitat científica d’aquests grups. És per això que afavorim que els estudiants 
col·laborin en les tasques d’investigació i difusió que duen a terme els grups de 
recerca.

Durant aquests anys hem rebut una gran acceptació institucional i social al Camp 
de Tarragona. Sovint som requerits per col·laborar amb ajuntaments, col·legis 
professionals, entitats públiques i privades, de manera que hem teixit una xarxa 
de relacions ben articulada i duradora. Aquesta activitat de transferència del 
coneixement a la societat ens permeten disposar d'una borsa de treball ben 
nodrida amb ofertes de pràctiques que proporcionen la primera feina a un bon 
nombre dels nostres estudiants.
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Oferta formativa

Graus
• Arquitectura (nivell de màster)*

Màsters universitaris
• Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció 

Social
• Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, 

Governança i Lideratge Territorial
• Arqueologia Clàssica
• Sistemes i Tecnologies de Conversió d’Energia

Doctorats
• Ciutat, Territori i Planificació Sostenible

*Amb el grau d’Arquitectura de la URV obtindràs el nivell de màster de manera que 
tindràs totes les atribucions professionals necessàries per poder treballar com arquitecte 
o arquitecta i urbanista i, si vols, accedir al doctorat.

Aprèn de forma 
innovadora i propera
La mida de l’Escola, dissenyada per acollir cada 
curs 60 estudiants nous, permet tenir un tracte 
molt personalitzat amb el professorat. Saber 
treballar de forma individualitzada és, doncs, un 
dels trets diferencials de l’escola i un dels principals 
valors pedagògics.

Disposaràs d’un tutor o tutora des del primer curs 
que t’acompanyarà durant tot el grau i et guiarà en 
el teu aprenentatge acadèmic i professional. Perquè 
et sigui fàcil l’adaptació a l’hora d’incorporar-te 
a la Universitat, tindràs l’ajuda de dos estudiants 
dels últims anys que et faran de mentors durant el 
primer curs.

L’aprenentatge del projecte a l’escola és participatiu 
i dinàmic en format de tallers. Així, posaràs en 
pràctica els coneixements teòrics amb casos 
reals i aprendràs en col·laboració amb la resta 
d’estudiants i l’acompanyament del professorat, 
que són professionals de reconegut prestigi en 
l’àmbit català i espanyol.

Augmenta les teves 
oportunitats laborals
El grau d’Arquitectura t’habilita per a la construcció 
d’edificis i la urbanització de ciutats. A més a més, 
et facultaràs per treballar als ajuntaments com a 
tècnic o tècnica, com a mediador o mediadora i 
com a urbanista, i també t’habilitaràs per treballar 
en l’àmbit patrimonial, en el de la planificació 
urbana i regional, etc.

Durant els estudis podràs realitzar pràctiques 
extracurriculars per mitjà d’un dels 98 convenis de 
l’Escola.

Estudia en un entorn 
internacional
La internacionalització s’estableix tant en termes 
d’investigació com de mobilitat d’estudiants i 
professorat. Anualment uns 30 estudiants fan 
una estada de mobilitat en una de les més de 50 
universitats amb què tenim conveni i acollim un 
nombre similar d’estudiants internacionals que 
escullen l’Escola per a completar la seva formació.

Gaudeix d’una formació
de qualitat
AQU Catalunya ha acreditat el grau d'Arquitectura. 
Per segon any consecutiu, l’U-Ranking situa el 
grau d’Arquitectura com el segon millor de l’Estat 
espanyol.

Estudiaràs en una de les millors noves escoles 
d’arquitectura estatal, prova d’això és que el 
pavelló espanyol de la darrera Biennal de Venècia 
d’arquitectura ens va convidar com a escola 
emergent espanyola.

Serveis i instal·lacions
Les instal·lacions inaugurades el 2011 estan 
dissenyades específicament per a facilitar un 
aprenentatge de qualitat:

• Les aules teòriques i gràfiques estan especialment 
pensades per a l’ensenyament de la matèria 
d’urbanisme i projectes.

• A les aules multimèdia hi ha tot l’equipament 
per treballar la modelització tridimensional i 
l’expressió gràfica.

• Els tallers de maquetes estan equipats amb 
les últimes tecnologies i hi trobaràs materials, 
eines i un laboratori per realitzar els models 
arquitectònics amb maquinària d’última tecnologia 
com impressores 3-D i talladores làser, entre altres.

A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació (CRAI) del campus Bellissens 
posa al teu abast un ampli ventall de serveis per 
facilitar-te l’aprenentatge, com la biblioteca, espais 
d’estudi individuals i per a grups amb mitjans 
multimèdia, assessorament i materials per a 
l’aprenentatge de llengües, i formació per millorar 
les teves competències informàtiques i de gestió 
de la informació. També hi trobaràs el Centre de 
Documentació Europea.



GRAU D’ARQUITECTURA
Amb aquest grau adquiriràs tots els coneixements necessaris per a la pràctica 
de l’arquitectura i les atribucions professionals que, d’acord amb la llei, es 
necessiten per exercir aquesta professió. Rebràs una formació completa en 
àmbits com el disseny urbà i edificatori, les tècniques constructives i estructurals, 
el dibuix i els sistemes de representació, i la teoria i la història de l’arquitectura. 
Un cop t’hagis graduat, podràs exercir una professió creativa, oberta i vocacional 
amb un ampli ventall de sortides professionals.

Durada: 5 anys + TFG
Crèdits ECTS: 240
Places: 60
Horari 1r curs: matí i alguna tarda

Llengües: anglès, català, castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès pels aspectes 
artístics i tècnics relacionats amb la carrera. Pel 
que fa als aspectes artístics, és recomanable que 
tinguis habilitat pel dibuix i la pintura en diferents 
registres, interès pels aspectes visuals de la 
cultura contemporània, especialment la fotografia 
i el cinema, i coneixement de la història de l’art, 
sobretot, d’aspectes vinculats amb el patrimoni 
arquitectònic.

Quant als aspectes tècnics, cal que hagis cursat 
dibuix tècnic; que tinguis facilitat pel càlcul 
matemàtic i la geometria, i interès pels fenòmens 
físics i mediambientals.

Per què estudiar el grau 
d’Arquitectura a la URV?
Obtindràs les atribucions necessàries per exercir 
com arquitecte o arquitecta i el nivell de màster.

Estudiaràs en el segon millor grau d’Arquitectura de 
l’Estat espanyol segons l’U-Ranking 2019.

Gràcies als grups reduïts rebràs una formació amb 
un tracte personalitzat i proper. A més, la intensa 
activitat investigadora del professorat es trasllada a 
l’aula, de manera que els continguts i les tècniques 
que aprendràs són sempre actuals i contrastats 
científicament.

La forta vocació internacional del grau fa que un cop 
t’hagis graduat tinguis les competències per treballar 
en qualsevol estudi d’arquitectura d’arreu del món. 
De fet, molts dels graduats per la URV treballen en 
països com el Brasil, l’Índia o França, entre d'altres.

Mencions*

Patrimoni Arquitectònic
Adquiriràs les habilitats tècniques per rehabilitar 
edificacions per a nous usos o amb deterioraments 
estructurals o constructius.

Urbanisme
T’especialitzaràs en el disseny del teixit urbà, així 
com en la planificació i la sostenibilitat territorial.

Sortides professionals
Obtindràs les atribucions professionals necessàries 
per treballar com a arquitecte o arquitecta i 
urbanista. Això vol dir que, en el marc d’una 
professió reglada com aquesta, només estudiant 
arquitectura i després de col·legiar-te podràs 
exercir la professió.

La feina principal d’una persona graduada en 
Arquitectura és millorar i habilitar els espais de 
caràcter territorial i els edificatoris. En aquests dos 
àmbits laborals i durant el procés d’elaboració d’un 
projecte, hi intervenen moltes especialitzacions 
com el càlcul d’estructures o d’instal·lacions, el 
disseny, la legislació, etc. És per això que les 
sortides professionals són àmplies i flexibles, de 
manera que com a arquitecte o arquitecta trobaràs 
el teu espai per contribuir a millorar el teixit de 
l’arquitectura de la nostra societat.

En l’àmbit de l’arquitectura i la construcció algunes 
de les especialitats són:

• Restauració i rehabilitació d’edificis
• Càlcul d’estructures
• Càlcul i disseny d’instal·lacions
• Urbanisme i l’entorn urbà de l’edifici
• Disseny d’interiors i d’objectes
• Tècniques constructives
• Paisatgisme
• Medi ambient
• Arquitectura legal
• Valoració d’immobles
• Docència
• Treball editorial: edició i correcció de textos
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*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels 
estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la 
informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES

ASSIGNATURA ECTS

Dibuix Arquitectònic I 6

Física 6

Geometria Descriptiva I 6

Introducció a Projectes I 6

Matemàtiques I 6

Art i Arquitectura 6

Dibuix Arquitectònic II 6

Geometria Descriptiva II 6

Introducció a Projectes II 6

Matemàtiques II 6

Construcció III 4

Estructures II 4

Instal·lacions II 3

Història de l'Arquitectura II 3

Teoria de l'Arquitectura 4

Urbanisme i Projectes III 12

Construcció IV 6

Estructures III 4

Geotècnia 4

Història de l'Arquitectura III 4

Urbanisme i Projectes IV 12

ASSIGNATURA ECTS

Amidaments i Pressupostos 4

Composició I 4

Construcció V 6

Estructures IV 4

Urbanisme i Projectes V 12

Composició II 4

Gestió Professional 3

Instal·lacions III 3

Urbanisme i Projectes VI 12

Optatives* 8

Arquitectura Legal 4

Instal·lacions IV 4

Patologies i Rehabilitació 6

Urbanisme i Projectes VII 12

Optatives* 4

Urbanisme i Projectes VIII 12

Optatives* 18

TFG 

Projecte de Fi de Grau 30

Construcció I 6

Estructures I 6

Física de les Instal·lacions 6

Urbanisme i Projectes I 12

Construcció II 4

Història de l'Arquitectura I 4

Instal·lacions I 4

Tècniques de Representació 6

Urbanisme i Projectes II 12
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Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 210 ECTS

Assignatures optatives: 30 ECTS
Pràctiques externes: 12 ECTS
Treball de fi de grau: 30 ECTS

Distribució de crèdits del títol**

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació 
superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el 
treball presencial a l’aula com el treball autònom.

Podràs exercir com a 
arquitecte o arquitecta 
i urbanista
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat

www.urv.cat

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA
Campus Bellissens 

Av. de la Universitat, 1 43204 Reus (Tarragona)
977 779 900 / osd.etsa@urv.cat / www.etsa.urv.cat


