
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA 
 
 

PROGRAMACIÓ ACADÈMICA 
CURS 2017-2018 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (GArqEtsaB) 

 GRAU EN ARQUITECTURA (GArqB,  en extinció)  

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (MArqEtsaB) 

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (MBArch) 

MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME (MBLandArch) 

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN DISSENY (MBDesign) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta d’Escola 
22 de juny de 2017 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  2 | 94 

  



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  3 | 94 

SUMARI 
 
 

MAPA DE TITULACIONS .................................................................................. 5 

GARQETSAB - GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (PLA 2014) ..................... 6 

MODEL DE DOCÈNCIA, DE MATRÍCULA I D’AVALUACIÓ ......................................................................... 6 

GARQB - GRAU EN ARQUITECTURA (PLA 2010, EN EXTINCIÓ) ........................ 10 

MODEL DE DOCÈNCIA, DE MATRÍCULA I D’AVALUACIÓ ....................................................................... 10 

PLANIFICACIÓ ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE GRAU ...................................... 13 

Calendari de matrícula .................................................................................................................. 13 
Oferta d’assignatures i tribunals ................................................................................................... 13 
Calendari acadèmic ....................................................................................................................... 19 
Horaris de les assignatures ............................................................................................................ 20 
Calendari d’exàmens ..................................................................................................................... 38 

MARQETSAB - MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA ........................... 39 

MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA ............................................................................... 39 

PLANIFICACIÓ ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE MÀSTER HABILITANT ......................................................... 41 

Calendari de matrícula .................................................................................................................. 41 
Oferta d’assignatures i tribunals ................................................................................................... 41 
Calendari acadèmic ....................................................................................................................... 42 
Horaris de les assignatures ............................................................................................................ 43 
Calendari d’exàmens ..................................................................................................................... 45 

MBARCH - MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN 
ARQUITECTURA-BARCELONA ........................................................................ 46 

MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA ............................................................................... 46 

PLANIFICACIÓ ACADÈMICA MBARCH ............................................................................................. 48 

Calendari de matrícula .................................................................................................................. 48 
Oferta d’assignatures .................................................................................................................... 48 
Calendari acadèmic ....................................................................................................................... 52 
Horaris de les assignatures ............................................................................................................ 53 
Calendari lliurament treballs/exàmens ......................................................................................... 69 

MBLANDARCH - MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME ............................ 71 

MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA ............................................................................... 71 

PLANIFICACIÓ ACADÈMICA MBLANDARCH ...................................................................................... 73 

Calendari de matrícula .................................................................................................................. 73 
Oferta d’assignatures .................................................................................................................... 73 
Calendari acadèmic ....................................................................................................................... 74 
Horaris de les assignatures ............................................................................................................ 75 
Calendari lliurament treballs / exàmens ....................................................................................... 77 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  4 | 94 

MBDESIGN - MÀSTER INTERUNIVERSITARI UPC-UB EN ESTUDIS AVANÇATS EN 
DISSENY-BARCELONA .................................................................................... 79 

PLA D’ESTUDIS........................................................................................................................... 79 

MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA ............................................................................... 80 

PLANIFICACIÓ ACADÈMICA MBDESIGN ........................................................................................... 82 

Calendari de matrícula .................................................................................................................. 82 
Oferta d’assignatures .................................................................................................................... 82 
Calendari acadèmic ....................................................................................................................... 83 
Horaris de les assignatures ............................................................................................................ 84 
lliurament treballs/exàmens ......................................................................................................... 86 

NORMATIVES ................................................................................................ 88 

MODIFICACIÓ DE NORMATIVES ..................................................................................................... 88 

Avaluació de les assignatures de tots els estudis .......................................................................... 88 
Matrícula GArqEtsaB ..................................................................................................................... 88 
Treball de Fi de Grau GArqEtsaB ................................................................................................... 88 
Matrícula de l’MBLandArch ........................................................................................................... 89 

ACCÉS A LES NORMATIVES ............................................................................................................ 89 

ANNEX 1. ENCÀRREC DOCENT CURS 2017/18 ................................................ 90 

ÍNDEX DE TAULES .......................................................................................... 93 

 
 

  



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  5 | 94 

MAPA DE TITULACIONS 
 
 
 
 

 
Ref. 1- Estudis a l’ETSAB i places d’accés al curs 2017-2018 

 
  



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  6 | 94 

 

GARQETSAB - GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (PLA 2014) 
 

MODEL DE DOCÈNCIA, DE MATRÍCULA I D’AVALUACIÓ 
1r curs 
La docència de les assignatures s’ofereix únicament al semestre on està ubicada l’assignatura segons 
el pla d’estudis (a excepció de Dibuix I i Dibuix II que s’ofereixen de manera anual, i les assignatures 
Bases per a la Teoria i Bases per a la Tècnica de les quals s’ofereix docència distribuïda en els dos 
semestres). En finalitzar cada semestre (o al final del curs en el cas de Dibuix I i Dibuix II), l’estudiant 
obté una qualificació final que pot ser modificada en funció del resultat de l’avaluació de la tercera 
convocatòria, planificada en finalitzar el curs, i/o en funció de l’avaluació curricular.  
 
Els estudiants de nou accés han de matricular totes les assignatures en el mateix torn i grup durant tot 
el curs. En aquest sentit, no hi ha modificació de matrícula de les assignatures de 2n semestre. 
 
La resta d’estudiants de primer curs, hauran de matricular les assignatures pendents de primer curs i 
aquelles que encara no hagin matriculat. Si compleixen els requeriments normatius per fer-ho, també 
podran matricular assignatures de segon curs. Així mateix, podran realitzar una revisió de la seva 
matrícula de 2n semestre, en funció dels resultats obtinguts durant el primer semestre que inclogui: 

 Modificació horària de la matrícula d’assignatures de segon semestre 

 Matricula d’assignatures de 2n curs durant el segon semestre perquè passen a complir els 
requeriments per fer-ho 

 
En tots els casos, aquesta modificació de matrícula s’ha de sol·licitar en els terminis previstos a tal 
efecte i que seran publicats amb anterioritat al web de l’Escola. 
 

2n curs 
La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 
Projectes, Urbanística, Representació Arquitectònica I i Representació Arquitectònica II s’ofereixen als 
dos semestres per tal que els estudiants tinguin la possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels 
grups, en quin les volen cursar però no dóna dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs 
acadèmic (no doble docència). La docència de RA I i RA II s’impartirà anualment.  
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. 
 

3r curs 
La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 
Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que els estudiants tinguin la possibilitat de 
triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna dret a repetició de cap 
assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  
 
Els estudiants podran cursar un mínim de 5 ECTS optatius en una o més d’una assignatura o bé 
aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de crèdits per 
pràctiques acadèmiques externes, per activitats d’extensió universitària o per reconeixement 
addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 
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Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. 
 

4t curs 
La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 
Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que els estudiants tinguin la possibilitat de 
triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna dret a repetició de cap 
assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  
 
Els estudiants podran cursar un mínim de 5 ECTS optatius en una o més d’una assignatura o bé 
aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de crèdits per 
pràctiques acadèmiques externes, per activitats d’extensió universitària o per reconeixement 
addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. 
 

5è curs 
La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries, excepte les 
assignatures Taller Temàtic I i Taller Temàtic II, s’ofereixen als dos semestres per tal que els estudiants 
tinguin la possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no 
dóna dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència). L’accés 
a les assignatures Taller Temàtic I i Taller Temàtic II es farà en funció del nombre de places disponibles 
en el moment de la matrícula.  
 
Els estudiants podran cursar un mínim de 5 ECTS optatius en una o més d’una assignatura o bé 
aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de crèdits per 
pràctiques acadèmiques externes, per activitats d’extensió universitària o per reconeixement 
addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. Així mateix, s’oferirà, associat 
a cada Taller Temàtic i a cada semestre una optativa de tipus Seminari, de 3 ECTS cadascun, que 
l’estudiant haurà de cursar. Únicament estaran exempts d’aquest requeriment els estudiants que ja 
tinguin superats tots els ECTS optatius que indica el pla d’estudis. No obstant això, i donat al seu interès 
acadèmic, l’escola recomana que aquests estudiants matriculin el Seminari i, per tant, autoritzarà a 
tots aquests estudiants a superar el nombre de crèdits optatius de la titulació cursant aquestes 
assignatures optatives. L’estudiant només tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic 
corresponent i per a aquell semestre. Els crèdits optatius restants, 3 ECTS, es poden cursar a partir de 
l’oferta d’optatives de caràcter general tot atenent a les recomanacions del professorat responsable 
del Taller Temàtic que indicarà, si s’escau, a la fitxa acadèmica corresponent quines són les optatives 
que recomana com a intensificació de la seva línia. En qualsevol cas, els estudiants hi podran accedir 
en funció del nombre de places disponibles en el moment de la matrícula. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants/es podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. 
 

Treball de Fi de Grau (TFG) 
La matrícula de TFG comprèn 6 ECTS i el seu desenvolupament s’ha de realitzar durant un semestre. 
L’estudiant/a podrà decidir en quin semestre desenvoluparà el seu TFG, que podrà defensar un cop 
superats tots els crèdits de la carrera. Durant l’elaboració del TFG l’estudiant/a disposarà d'un 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  8 | 94 

seguiment de tutoria per part d’un professor/a tutor/a, d'un màxim de 36 hores. Els tutors i tutores 
són responsables del seguiment acadèmic i la validació del procés de desenvolupament del TFG. 
Prèviament, abans de l'inici del semestre, l'estudiant haurà formalitzat la seva Inscripció al Treball Final 
de Grau, indicant dos departaments preferents per al seguiment del treball, i l’Escola haurà assignat el 
tutor/a en funció de la disponibilitat del professorat dels departaments triats. 
 
L'Escola posarà a disposició de tutors, tutores i estudiantat els recursos d'informació i comunicació 
necessaris per a la elaboració del TFG. 
 
 

MODEL D’AVALUACIÓ 
El mètode d'avaluació de les assignatures: 

 ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En 
aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final  

 ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés 
d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, 
la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se 
a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació 
continuada 

 ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació 
continuada 

 els resultats de l’avaluació continuada i de  l’avaluació final  s’hauran de presentar en acabar cada 
semestre. En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar 
les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema 
informàtic a tal efecte. Únicament les assignatures amb docència anual efectuaran l’avaluació final 
en finalitzar el curs, aquestes assignatures són: Dibuix I, Dibuix II, Representació Arquitectònica I i 
Representació Arquitectònica II. 

 
La Comissió de curs coordinarà, al inici de cada semestre, la programació dels actes d'avaluació 
continuada de les assignatures a partir de les dates proposades pels professors responsables de cada 
una d'elles. Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable 
al Cap d'Estudis, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de matriculació. 
En finalitzar el període lectiu, el professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions 
obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada 
  
El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació 
d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.  
 
En finalitzar el període d’exàmens, i en les dates establertes al calendari acadèmic de l’escola, el 
professorat de l’assignatura lliurarà a l’escola l’Informe d’Avaluació amb les qualificacions descriptiva 
i numèrica dels estudiants matriculats, tenint en compte les normes establertes a la Normativa 
Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC.  
 
En general, els estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini 
màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini mínim 
d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de l'avaluació final. Aquest termini es 
fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir les observacions que consideri 
oportunes amb l'objectiu d'assessorar els estudiants de cara a l'avaluació final, si s'escau. El professorat 
ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, la data en què sortiran les qualificacions i 
el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  9 | 94 

aquestes consultes per part dels estudiants.  
 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb 
els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura 
de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 
 
L'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor que 
l'ha qualificat. L'Escola farà públics els resultats de l'avaluació i vetllarà pel correcte funcionament dels 
processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els 
possibles dubtes i/o conflictes que afectin als mateixos.  
 
 
L’avaluació final del Treball Fi de Grau correspon als tribunals de TFG, que són nomenats pel director/a 
de l’Escola i ratificats per la Junta d’Escola. Els substituts dels membres del tribunal, si s’escau, també 
seran nomenats pel director/a i ratificats per la Junta. L’assignació del tutor/a de TFG implicarà, en la 
majoria dels casos, l’elecció del tribunal corresponent a l’àmbit de coneixement. 
 
En cas que existeixi més d'un tribunal d'avaluació per àmbit, l'estudiant podrà escollir tribunal indicant 
fins a tres opcions. Aquesta informació s’haurà de complimentar en el moment de la inscripció del TFG. 
Les sol·licituds es repartiran tenint en compte les places ofertes i tindran preferència en l'elecció del 
tribunal els estudiants repetidors. 
 
En el moment de la presentació del TFG l’estudiant/a ha de tenir superats (qualificació igual o superior 
a 5) tots els crèdits restants dels estudis. Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data 
prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el TFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser 
avaluat del TFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular. 
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GARQB - GRAU EN ARQUITECTURA (PLA 2010, EN EXTINCIÓ) 
 

MODEL DE DOCÈNCIA, DE MATRÍCULA I D’AVALUACIÓ 
3r curs 
El curs 2017-2018 els estudiants que mantinguin el seu expedient al pla 2010, tindran dret a examen 
de totes les assignatures de tercer curs en dues convocatòries d’examen que coincidiran amb els 
exàmens finals de primer i segon semestre i que es publicaran al calendari d’exàmens. La matrícula, 
doncs, serà semestral. 
 

4t curs 
La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 
Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que els estudiants tinguin la possibilitat de 
triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna dret a repetició de cap 
assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  
 
Els estudiants podran cursar un mínim de 5 ECTS optatius en una o més d’una assignatura o bé 
aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de crèdits per 
pràctiques acadèmiques externes, per activitats d’extensió universitària o per reconeixement 
addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. 
 

5è curs 
La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries, excepte les 
assignatures Taller Temàtic I i Taller Temàtic II, s’ofereixen als dos semestres per tal que els estudiants 
tinguin la possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no 
dóna dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència). L’accés 
a les assignatures Taller Temàtic I i Taller Temàtic II es farà en funció del nombre de places disponibles 
en el moment d ela matrícula.  
 
Els estudiants podran cursar un mínim de 5 ECTS optatius en una o més d’una assignatura o bé 
aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de crèdits per 
pràctiques acadèmiques externes, per activitats d’extensió universitària o per reconeixement 
addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. Així mateix, s’oferirà, associat 
a cada Taller Temàtic i a cada semestre una optativa de tipus Seminari, de 3 ECTS cadascun, que 
l’estudiant haurà de cursar. Únicament estaran exempts d’aquest requeriment els estudiants que ja 
tinguin superats tots els ECTS optatius que indica el pla d’estudis. No obstant això, i donat al seu interès 
acadèmic, l’escola recomana que aquests estudiants matriculin el Seminari i, per tant, autoritzarà a 
tots aquests estudiants a superar el nombre de crèdits optatius de la titulació cursant aquestes 
assignatures optatives. L’estudiant només tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic 
corresponent i per a aquell semestre. Els crèdits optatius restants, 3 ECTS, es poden cursar a partir de 
l’oferta d’optatives de caràcter general tot atenent a les recomanacions del professorat responsable 
del Taller Temàtic que indicarà, si s’escau, a la fitxa acadèmica corresponent quines són les optatives 
que recomana com a intensificació de la seva línia. En qualsevol cas, els estudiants hi podran accedir 
en funció del nombre de places disponibles en el moment de la matrícula. 
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Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants/es podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. 
 
 

Projecte de Fi de Grau 
La docència i presentació i defensa del PFG es regirà per la seva pròpia normativa publicada al web de 
l’escola. Com a normal general, la temàtica del PFG serà proposada per l'equip docent de les 
assignatures Taller temàtic I i Taller Temàtic II. En el taller que desenvolupa el PFG, amb una docència 
presencial associada de 6 hores/setmana durant tot el curs acadèmic, els estudiants rebran 
assessorament docent en el desenvolupament del seu projecte fins assolir la maduresa per a la seva 
presentació i defensa davant d’un tribunal universitari nomenat a tal efecte.  
 
Durant aquest curs, s’obriran 6 grups corresponents als Tallers Temàtics oferts durant el curs 2016-
2017. Els estudiants que han cursat Visiting Studio o que han cursat els tallers temàtics en mobilitat 
podran desenvolupar el seu PFG en tres grups específics addicionals.  
 
La matrícula, que comprèn 30 ECTS, s’ha de formalitzar el mes de juliol, sempre que es compleixin els 
requisits que estableix la normativa (haver superat totes les assignatures obligatòries fins a quart curs, 
a més del Taller Temàtic I i el Taller Temàtic II de cinquè curs, amb una qualificació mínima de 5).  
 

MODEL D’AVALUACIÓ 
El mètode d'avaluació de les assignatures: 

 ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En 
aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final  

 ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés 
d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, 
la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se 
a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació 
continuada 

 ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació 
continuada 

 els resultats de l’avaluació continuada i de  l’avaluació final  s’hauran de presentar en acabar cada 
semestre. En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar 
les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema 
informàtic a tal efecte. 

 
La Comissió de curs coordinarà, al inici de cada semestre, la programació dels actes d'avaluació 
continuada de les assignatures a partir de les dates proposades pels professors responsables de cada 
una d'elles. Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable 
al Cap d'Estudis, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de matriculació. 
En finalitzar el període lectiu, el professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions 
obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada 
  
El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació 
d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.  
 
En finalitzar el període d’exàmens, i en les dates establertes al calendari acadèmic de l’escola, el 
professorat de l’assignatura lliurarà a l’escola l’Informe d’Avaluació amb les qualificacions descriptiva 
i numèrica dels estudiants matriculats, tenint en compte les normes establertes a la Normativa 
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Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC.  
 
En general, els estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini 
màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini mínim 
d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de l'avaluació final. Aquest termini es 
fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir les observacions que consideri 
oportunes amb l'objectiu d'assessorar els estudiants de cara a l'avaluació final, si s'escau. El professorat 
ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, la data en què sortiran les qualificacions i 
el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar 
aquestes consultes per part dels estudiants.  
 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb 
els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura 
de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 
 
L'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor que 
l'ha qualificat. L'Escola farà públics els resultats de l'avaluació i vetllarà pel correcte funcionament dels 
processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els 
possibles dubtes i/o conflictes que afectin als mateixos.  
 
 
L’avaluació final del Projecte Fi de Grau correspon als tribunals de PFG, que són nomenats pel 
director/a de l’Escola i ratificats per la Junta d’Escola. Com a mínim hi haurà un tribunal per a cadascun 
dels àmbits. Abans de realitzar la matrícula, la Secretaria de l'Escola inscriurà el projecte. En cas que 
existeixi més d'un tribunal d'avaluació per àmbit, l'estudiant/a podrà escollir tribunal indicant fins a 
tres opcions, si s'escau, en les dates que es fixin al calendari.  
 
En el moment de la presentació del PFG, cal que l’estudiant/a hagi superat (qualificació igual o superior 
a 5) tots els crèdits restants dels estudis. Si un estudiant/a no compleix aquesta condició en la data 
prevista de defensa del semestre on té matriculat i inscrit el PFG no serà inclòs a l’acta i no podrà ser 
avaluat del PFG. En aquest cas, l’haurà de tornar a matricular. 
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PLANIFICACIÓ ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE GRAU 
Aplicable al Grau en Estudis d’Arquitectura (GArqEtsaB, pla 2014) i al Grau en Arquitectura (GArqB, pla 2010, en extinció) 
 

CALENDARI DE MATRÍCULA 
Del dilluns 17 al dilluns 24 de Juliol de 2017 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES I TRIBUNALS 
ASSIGNATURES TRONCALS I OBLIGATÒRIES 

 

Ref. 2- Assignatures troncals i obligatòries de 1r i 2n curs de GArqEtsaB 
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Ref. 3- Assignatures troncals i obligatòries de 3r, 4t i 5è curs Estudis de Grau 
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Ref. 4- Tallers temàtics 
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ASSIGNATURES OPTATIVES 

 

Ref. 5- Assignatures optatives 1r Sem Estudis de Grau 
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Ref. 6- Assignatures optatives 2n Sem Estudis de Grau 
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TUTORS I TUTORES DE TFG I TRIBUNALS DE TFG I PFG 

Treball de Fi de Grau (TFG) 
Grau en Estudis d’Arquitectura (GArqEtsaB, pla 2014) 
 

Tutors i tutores de TFG per al curs 2017-2018 

Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i 
Tècniques de Comunicació 

Enric Granell 

Departament de Tecnologia de l'Arquitectura Carlos Pérez, Jordi Maristany 

Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica Judit Taberna 

Departament de Projectes Arquitectònics Mamen Domingo, Josep Maria Lafont, 
Daniel Garcia, Esteban Terradas 

Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori Jordi Bellmunt 

Ref. 7- Tutors i tutores de TFG, GArqEtsaB 

 
 

Tribunals de TFG per al curs 2017-2018 

Àmbit de Tecnologia de l’arquitectura 

President Josep Maria González Barroso 

Membres Carmen Escoda Pastor, Alberto Peñín Llobell 

Àmbit de Teoria i Projecte 

President - Pendent - 

Membres Antonio Pizza de Nanno, Julián Galindo González 

Àmbit d’Urbanisme i Paisatge 

President Jordi Franquesa Sánchez 

Membres Jaime José Ferrer Fores, Ernest Redondo Domínguez 

Ref. 8- Tribunals de TFG, GArqEtsaB 

 
 

Projecte de Fi de Grau (PFG) 
Grau en Arquitectura (GArqB, pla 2010, en extinció) 
 

Tribunals de PFG per al curs 2017-2018 

President/a Vocal 1 Vocal 2 (Secretari) Vocal 3 (convidat) 

Eduard Bru Enric Serra Xavier Aldabó I. Paricio 

Elena Fernández Carles Crosas Jordi Roig J. Vendrell 

Ricardo Flores Eva Prats Toni Ramon R. Paez 

Alfred Linares Lucrecia Calderón Queralt Garriga M. A. Alonso 

Jordi Ros Isabel Bachs Manuel Ruisánchez G. Robert 

Anton Salvadó Jorge Blasco Félix Pardo C. Casamor 

Enric Mir Jaume Alentorn Puigcerver Ana Zubelzu Joan Àrias 

Xavier Llobet Albert Albareda Contxita Balcells Miquel Domingo 

Ref. 9- Tribunals de PFG, GArqB 
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CALENDARI ACADÈMIC 

 

Ref. 10- Calendari 
acadèmic Estudis de Grau 
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HORARIS DE LES ASSIGNATURES 
  

 
Ref. 11- Horari 1r curs-1r Sem GArqEtsaB 
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Ref. 12- Horari 1r curs-2n Sem GArqEtsaB 
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Ref. 13- Horari 2n curs-1r Sem GArqEtsaB 
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Ref. 14- Horari 2n curs-2n Sem GArqEtsaB 
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Ref. 15- Horari 3r curs-1r Sem Estudis de Grau 
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Ref. 16- Horari 3r curs-2n Sem Estudis de Grau 
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Ref. 17- Horari 4r curs-1r Sem Estudis de Grau 
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Ref. 18- Horari 4r curs-2n Sem Estudis de Grau 
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Ref. 19- Horari 5è curs-1r Sem-grups matí Estudis de Grau 
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Ref. 20- Horari 5è curs-1r Sem-grups tarda Estudis de Grau 
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Ref. 21- Horari 5è curs-1r Sem-Visiting Studio Estudis de Grau 
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Ref. 22- Horari 5è curs-2n Sem-grups matí Estudis de Grau 
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Ref. 23- Horari 5è curs-2n Sem-grups tarda Estudis de Grau 
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Ref. 24- Horari 5è curs-2n Sem-Visiting Studio Estudis de Grau 
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Ref. 25- Horari PFG-1r Sem GArqB (pla 2010-en extinció) 
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Ref. 26- Horari PFG-2n Sem GArqB (pla 2010-en extinció) 
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Ref. 27- Horari Optatives-1r Sem Estudis de Grau 
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Ref. 28- Horari Optatives-2n Sem Estudis de Grau 
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CALENDARI D’EXÀMENS 

 

Ref. 29- Calendari d’exàmens Estudis de Grau 
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MARQETSAB - MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA 
MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA 
La docència de les assignatures obligatòries i optatives es distribueix de la manera següent: 
1. Teoria i projectes de l’edificació i l’urbanisme: íntegrament el primer semestre 
2. Sistemes tecnològics i estructurals en l’edificació: durant els dos semestres amb una càrrega lectiva 

de 2h/setmana el primer semestre i 3h/setmana el segon semestre 
3. Assignatures optatives: s’ofereix un total de 8 assignatures repartides 4 el primer semestre i 4 el 

segon semestre. Les més teòriques s’impartiran al primer semestre i les més pràctiques al segon 
 
L’estudiant podrà obtenir crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars en els dos 
semestres així com per experiència laboral i professional acreditada. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures optatives de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà 
publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 
 
L'estudiant matricularà el Projecte de Fi de Carrera (PFC/TFM) a l'inici del curs i el desenvoluparà 
durant tot el curs acadèmic, amb una càrrega lectiva de 10 ECTS al primer semestre i 20 ECTS al segon. 
Abans de realitzar la matrícula, la Secretaria de l'Escola inscriurà el projecte a la línia d'intensificació 
que l'estudiant hagi sol·licitat durant el procés d'admissió. En cas que existeixi més d'un tribunal 
d'avaluació per intensificació, l'estudiant/a podrà escollir tribunal indicant fins a tres opcions, si 
s'escau, en les dates que es fixin al calendari. La presentació i defensa del PFC es realitzarà al finalitzar 
el curs, segons consta al calendari acadèmic, sempre que PFC l’estudiant tingui superats tots els crèdits 
restants del màster. 
 

MODEL D’AVALUACIÓ 
El mètode d'avaluació de les assignatures: 

 ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En 
aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final  

 ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés 
d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, 
la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se 
a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació 
continuada 

 ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació 
continuada 

 els resultats de l’avaluació continuada i de  l’avaluació final  s’hauran de presentar en acabar cada 
semestre. En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar 
les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema 
informàtic a tal efecte. Únicament l’assignatura Sistemes tecnològics i estructurals en l’edificació, 
amb docència anual, presentarà els resultats en finalitzar el curs. 

 
Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable 
al sotsdirector de postgrau, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de 
matriculació. L'estudiant que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot 
reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les previstes. En finalitzar el període lectiu, el 
professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació 
continuada. 
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El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació 
d'aquesta suposi la superació de l'assignatura.  
 
En finalitzar el període de lliuraments i proves finals, i en les dates establertes al calendari acadèmic 
de la titulació, el professorat de l'assignatura qualificarà els estudiants a través de l'aplicació 
informàtica institucional i lliurarà a la Secretaria l'Informe d'Avaluació amb les qualificacions 
descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en compte les normes 
establertes a l'apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC. 
 
L'estudiantat podrà consultar el sistema d'avaluació de totes les assignatures de la titulació a la guia 
docent de la mateixa. En general, els estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte 
d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de 
garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de 
l'avaluació final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir 
les observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els estudiants de cara a 
l'avaluació final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, 
la data en què sortiran les qualificacions i el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans 
que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels estudiants.  
 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb 
els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura 
de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 
 
L'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor que 
l'ha qualificat. L'Escola farà públics els resultats de l'avaluació i vetllarà pel correcte funcionament dels 
processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els 
possibles dubtes i/o conflictes que afectin als mateixos.  
 
 
L’avaluació final del Projecte Fi de Carrera correspon als tribunals de PFC. El director/a de l'escola serà 
el responsable de nomenar els tribunals universitaris que avaluaran el PFC. La seva composició haurà 
de ser presentada i aprovada per Junta d'Escola. Com a mínim, i en funció del nombre d'estudiants que 
estiguin cursant cada intensificació, hi haurà un tribunal per a cadascun dels àmbits. 
 
L'estudiant/a podrà presentar i defensar el PFC un cop superats tots els crèdits restants del màster. En 
cas contrari, l'estudiant haurà de tornar a matricular el PFC. El període de presentació de PFC serà 
aprovat per Junta d'Escola i publicat al calendari acadèmic de cada curs. La Secretaria de l'escola fixarà 
el calendari definitiu tot respectant el període aprovat i el publicarà juntament amb les dates de dipòsit 
del PFC. 
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PLANIFICACIÓ ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE MÀSTER HABILITANT 
CALENDARI DE MATRÍCULA 
Del 18 al 20 de setembre 
 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES I TRIBUNALS 
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES 

 
Ref. 30- Assignatures obligatòries MArqEtsaB 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

 
Ref. 31- Assignatures optatives MArqEtsaB 

 

TRIBUNALS PFC 
Tribunals de PFC per al curs 2017-2018 

Àmbit de Teoria i Projecte 

President Jaime Coll 

Vocals Jordi Pagès 

Secretari Josep Bohigas 

Convidat M. Berenguer 

Àmbit d’Urbanisme i Paisatge 

President Josep Parcerisa 

Vocals Cristina Gastón, Jordi Franquesa 

Secretari Jaime José Ferrer 

Convidat A. Arribas 

Àmbit de Tecnologia de l’arquitectura 

President Jaume Valor 

Vocals Rafael Garcia, Daniel Garcia 

Secretari Jorge Blasco 

Convidat B. Capdeferro 

Ref. 32- Tribunals de TFM MArqEtsaB 
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CALENDARI ACADÈMIC 

 

Ref. 33- Calendari acadèmic 
MArqEtsaB 

 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  43 | 94 

HORARIS DE LES ASSIGNATURES 

 
Ref. 34- Horari 1r Sem MArqEtsaB 
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Ref. 35- Horari 2n Sem MArqEtsaB 

 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  45 | 94 

 

CALENDARI D’EXÀMENS 

 
Ref. 36- Calendari d’exàmens MArqEtsaB 
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MBARCH - MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN 

ARQUITECTURA-BARCELONA 
MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA 
La docència de les assignatures de la fase comuna es desenvoluparà únicament al primer semestre. 
Cada línia d’especialitat oferirà les seves assignatures optatives distribuïdes en els dos semestres i 
l’estudiant en podrà cursar un màxim de 3 a cadascun d’ells. Durant el curs 2017-2018 s’impartirà el 
TFM durant el segon semestre o durant tot el curs en funció de la línia d’especialitat. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. Les modificacions que podrà sol·licitar l’estudiant seran: 
1. Substituir assignatures optatives de la seva línia per unes altres de manera que la modificació 

permeti que l’estudiant continuï cursant la línia a la què va ser admès. Com a màxim, l’estudiant 
pot cursar una assignatura d’una altra línia d’especialitat entre el primer i el segon semestre 

2. Canvi de segona línia d’especialitat a una altra, sempre i quan sigui admès en aquesta nova línia 
 
El TFM es matricula al inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d'aquells 
estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, el matricularan a l’inici del tercer semestre. En 
ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de la matrícula i li assignarà el tribunal associat a la 
seva línia d'especialitat, doble especialitat o itinerari genèric. La matrícula de TFM dóna dret als 
estudiants a cursar el seminari associat al seu TFM i a les sessions de tutoria previstes en cada cas.  
 
L’admissió a les 8 línies d’especialitat i a la línia  transversal ha de garantir un únic grup de matrícula i 
de docència. 
 
 

MODEL D’AVALUACIÓ 
El mètode d'avaluació de les assignatures: 

 ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En 
aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final  

 ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés 
d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, 
la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se 
a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació 
continuada 

 ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació 
continuada 

 els resultats de l’avaluació continuada i de  l’avaluació final  s’hauran de presentar en acabar cada 
semestre. En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar 
les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema 
informàtic a tal efecte. 

 
Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable 
al sotsdirector de postgrau, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de 
matriculació. L'estudiant que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot 
reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les previstes. En finalitzar el període lectiu, el 
professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació 
continuada. 
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El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació 
d'aquesta suposi la superació de l'assignatura.  
 
En finalitzar el període de lliuraments i proves finals, i en les dates establertes al calendari acadèmic 
de la titulació, el professorat de l'assignatura qualificarà els estudiants a través de l'aplicació 
informàtica institucional i lliurarà a la Secretaria l'Informe d'Avaluació amb les qualificacions 
descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en compte les normes 
establertes a l'apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC. 
 
L'estudiantat podrà consultar el sistema d'avaluació de totes les assignatures de la titulació a la guia 
docent de la mateixa. En general, els estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte 
d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de 
garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de 
l'avaluació final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir 
les observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els estudiants de cara a 
l'avaluació final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, 
la data en què sortiran les qualificacions i el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans 
que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels estudiants.  
 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb 
els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura 
de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 
 
L'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor que 
l'ha qualificat. L'Escola farà públics els resultats de l'avaluació i vetllarà pel correcte funcionament dels 
processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els 
possibles dubtes i/o conflictes que afectin als mateixos.  
 
 
L’avaluació final del Treball Final de Màster correspon als tribunals de TFM. Estaran composats per un 
mínim de tres membres del PDI. Almenys es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com 
tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster sense especialitat o amb doble 
especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de 
l'escola. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. 
 
L'estudiant/a podrà presentar i defensar el TFM un cop superats tots els crèdits restants del màster. 
En cas contrari, no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a 
matricular. 
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PLANIFICACIÓ ACADÈMICA MBARCH 
CALENDARI DE MATRÍCULA 
Del 18 al 20 de setembre 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES  
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES COMUNES 

 
Ref. 37- Oferta d’assignatures obligatòries comunes MBArch 
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ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT 
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Ref. 38- Oferta d’assignatures d’especialitat MBArch
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CALENDARI ACADÈMIC 

 

Ref. 39- Calendari acadèmic 
general MBArch 
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HORARIS DE LES ASSIGNATURES 

 
Ref. 40- Horari 1r Sem MBArch - Gestió i valoració urbana i arquitectònica 
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Ref. 41- Horari 2n Sem MBArch - Gestió i valoració urbana i arquitectònica 
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Ref. 42- Horari 1r Sem MBArch - Urbanisme 
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Ref. 43- Horari 2n Sem MBArch - Urbanisme 
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Ref. 44- Horari 1r Sem MBArch - Projecte. Procés i programació 
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Ref. 45- Horari 2n Sem MBArch - Projecte. Procés i programació 
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Ref. 46- Horari 1r Sem MBArch - Teoria, història i cultura 
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Ref. 47- Horari 2n Sem MBArch - Teoria, història i cultura 
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Ref. 48- Horari 1r Sem MBArch - Arquitectura, energia i medi ambient 
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Ref. 49- Horari 2n Sem MBArch - Arquitectura, energia i medi ambient 
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Ref. 50- Horari 1r Sem MBArch - Innovació tecnològica a l'arquitectura 
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Ref. 51- Horari 2n Sem MBArch - Innovació tecnològica a l'arquitectura 
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Ref. 52- Horari 1r Sem MBArch - Restauració i rehabilitació arquitectònica 



Junta d’Escola 22 de juny de 2017 

P à g i n a  66 | 94 

 
Ref. 53- Horari 2n Sem MBArch - Restauració i rehabilitació arquitectònica 
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Ref. 54- Horari 1r Sem MBArch - Projecte contemporani/ Contemporary Project 
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Ref. 55- Horari 2n Sem MBArch - Projecte contemporani/ Contemporary Project 
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CALENDARI LLIURAMENT TREBALLS/EXÀMENS 

 
Ref. 56- Calendari lliurament de treballs/exàmens 1r semestre MBArch 
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Ref. 57- Calendari lliurament de treballs/exàmens 2n semestre MBArch 
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MBLANDARCH - MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME 
 

MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA 
La docència de les assignatures es desenvoluparà exclusivament al semestre on està prevista a 
excepció de l’assignatura Pràctiques en despatx professional que es podrà assolir en els dos semestres 
del curs. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’Escola. Per poder matricular el TFM és necessari tenir superats tots els 
ECTS de primer curs, en aquest cas, l'estudiant/a podrà matricular el taller de l'assignatura. 
 

MODEL D’AVALUACIÓ 
El mètode d'avaluació de les assignatures: 

 ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En 
aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final  

 ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés 
d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, 
la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se 
a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació 
continuada 

 ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació 
continuada 

 els resultats de l’avaluació continuada i de  l’avaluació final  s’hauran de presentar en acabar cada 
semestre. En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar 
les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema 
informàtic a tal efecte.  

 
Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable 
al sotsdirector de postgrau, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de 
matriculació. L'estudiant que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot 
reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les previstes. En finalitzar el període lectiu, el 
professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació 
continuada. 
  
El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació 
d'aquesta suposi la superació de l'assignatura.  
 
En finalitzar el període de lliuraments i proves finals, i en les dates establertes al calendari acadèmic 
de la titulació, el professorat de l'assignatura qualificarà els estudiants a través de l'aplicació 
informàtica institucional i lliurarà a la Secretaria l'Informe d'Avaluació amb les qualificacions 
descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en compte les normes 
establertes a l'apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC. 
 
L'estudiantat podrà consultar el sistema d'avaluació de totes les assignatures de la titulació a la guia 
docent de la mateixa. En general, els estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte 
d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de 
garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de 
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l'avaluació final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic. El professorat pot afegir les 
observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els estudiants de cara a l'avaluació 
final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, la data en 
què sortiran les qualificacions i el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans que es posin 
al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels estudiants.  
 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb 
els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura 
de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 
 
L'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor que 
l'ha qualificat. La Comissió Acadèmica del Màster vetllarà pel correcte funcionament dels processos 
d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes 
i/o conflictes que afectin als mateixos.  
 
L’avaluació final del Treball Final de Màster correspon als tribunals de TFM. Estaran composats per 
almenys  tres membres del PDI, on com a mínim un d'ells correspondrà a un dels professors que han 
impartit docència en el taller de l'assignatura. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i 
ratificats per la direcció de l'ETSAB. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. 
 
Serà requisit indispensable per a la presentació i defensa del TFM tenir superats tots els crèdits de la 
titulació. Si l'estudiant/a no compleix aquesta condició en la data prevista de defensa del semestre on 
té matriculat el TFM no serà inclòs en l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, haurà de tornar-lo a 
matricular. 
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PLANIFICACIÓ ACADÈMICA MBLANDARCH 
CALENDARI DE MATRÍCULA 
Del 18 al 20 de setembre 
 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES  
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES 

 
Ref. 58- Oferta d’assignatures Obligatòries MBLandArch 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

 
Ref. 59- Oferta d’assignatures optatives MBLandArch 
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CALENDARI ACADÈMIC 

 

Ref. 60- Calendari acadèmic 
general MLandArch 
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HORARIS DE LES ASSIGNATURES 

 
Ref. 61- Horari 1r Sem MBLandArch 
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Ref. 62- Horari 2n Sem MBLandArch 
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CALENDARI LLIURAMENT TREBALLS / EXÀMENS  
 

 
Ref. 63- Calendari lliurament de treballs/exàmens 1r semestre MBLandArch 
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Ref. 64- Calendari lliurament de treballs/exàmens 2n semestre MBLandArch 
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MBDESIGN - MÀSTER INTERUNIVERSITARI UPC-UB EN ESTUDIS AVANÇATS 

EN DISSENY-BARCELONA 
PLA D’ESTUDIS 
Centre coordinador 
L’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 
 
Centres participants 
De la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), l'Escola Superior 
d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 
De la Universitat de Barcelona (UB):  la Facultat Belles Arts (FBA)  
 
Implantació 
Curs 2017/2018 
 
Places 
75 (15 per especialitat) 
 
Distribució de crèdits 
60 ECTS totals, un curs acadèmic, distribuïts com segueix: 

15 ECTS - Crèdits obligatoris  
30 ECTS - Crèdits optatius d’especialitat 
15 ECTS - Treball de Fi de Màster 

 
Estructura dels estudis 

Blocs comuns/Especialitats Centre/s 

Fase comuna obligatòria Tots  

Especialitats  

1. Disseny contemporani / Contemporary design ETSAB 

2. Disseny, innovació i tecnologia / Design, innovation and 
technology 

EPSEVG 

3. Enginyeria del disseny industrial ESEIAAT 

4. Direcció d'art en disseny FBA 

5. Recerca en disseny / Design research Transversal: ETSAB, 
EPSEVG, ESEIAAT i FBA  

Optatives comunes Centres UB 

TFM (relatiu a l’especialitat cursada) Tots 
 
Per obtenir una especialitat, excepte la de  Recerca en disseny,  caldrà cursar i superar: 

 Les 3 assignatures de la fase comuna obligatòria (15 ECTS) 

 Les 4 assignatures optatives/obligatòries d’especialitat (20 ECTS) 

 1 assignatura optativa de la pròpia especialitat (5 ECTS) 

 1 assignatura optativa de qualsevol especialitat o de les optatives comunes (5 ECTS) 

 Treball final de Màster (15 ECTS) 
 
L’especialitat Recerca en disseny es similar, però els 20 ECTS propis es podran obtenir cursant 4 
assignatures de 5 ECTS, pertanyent cada una d’elles a matèries diferents en el conjunt de les definides 
en aquesta especialitat en el Pla d’estudis, i que s’ofereixen com “Optatives/ mínim 5 ECTS obligatoris 
d’especialitat”. 
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MODEL DE DOCÈNCIA, AVALUACIÓ I MATRÍCULA 
Pendent de ratificar per la Comissió Acadèmica del MBDesign 
Especialitat: Disseny contemporani / Contemporary design 
 
La docència serà en anglès. Les assignatures troncals/obligatòries s’impartiran durant el primer 
semestre del curs. La docència de les assignatures optatives/obligatòries d’especialitat es 
desenvoluparà durant el primer i el segon semestre. El treball Final de Màster serà relatiu a 
l’especialitat Disseny contemporani / Contemporary design, i es desenvoluparà al segon semestre. 
 
Es realitzarà una matrícula anual. Els estudiants podran realitzar una revisió de la matrícula de les 
assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte i que serà publicat 
amb anterioritat al web de l’ETSAB. 
 
L'estudiant/a matricularà el TFM a l'inici del curs i el desenvoluparà durant el 2n semestre. Abans de 
realitzar la matrícula, la Secretaria de l'Escola inscriurà el projecte a l’especialitat Disseny 
contemporani / Contemporary design, que serà la que  l'estudiant/a haurà sol·licitat durant el procés 
d'admissió. 
 

MODEL D’AVALUACIÓ 
Especialitat: Disseny contemporani / Contemporary design 
 
El mètode d'avaluació de les assignatures: 

 ha de preveure que l'estudiant pugui superar l'assignatura a partir de l'avaluació continuada. En 
aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar-se a l'avaluació final  

 ha de garantir que l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del procés 
d'aprenentatge dels estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que sigui per millorar, 
la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada. L'estudiant té el dret a presentar-se 
a un examen d'avaluació final sense necessitat d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació 
continuada 

 ha de garantir que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda a l'avaluació 
continuada 

 els resultats de l’avaluació continuada i de  l’avaluació final  s’hauran de presentar en acabar cada 
semestre. En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar 
les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema 
informàtic a tal efecte. 

 
Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol excepció a aquesta norma, haurà de ser notificada pel professorat responsable 
al sotsdirector de postgrau, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, abans del període de 
matriculació. L'estudiant que s'hagi matriculat amb algun tipus d'incompatibilitat horària no pot 
reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les previstes. En finalitzar el període lectiu, el 
professorat de l’assignatura farà públiques les qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació 
continuada. 
  
El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la superació 
d'aquesta suposi la superació de l'assignatura.  
 
En finalitzar el període de lliuraments i proves finals, i en les dates establertes al calendari acadèmic 
de la titulació, el professorat de l'assignatura qualificarà els estudiants a través de l'aplicació 
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informàtica institucional i lliurarà a la Secretaria l'Informe d'Avaluació amb les qualificacions 
descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en compte les normes 
establertes a l'apartat Avaluació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC. 
 
L'estudiantat podrà consultar el sistema d'avaluació de totes les assignatures de la titulació a la guia 
docent de la mateixa. En general, els estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte 
d'avaluació en un termini màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de 
garantir un termini mínim d'una setmana entre la data de publicació i la data de realització de 
l'avaluació final. Aquest termini es fixarà en el calendari acadèmic de l'ETSAB. El professorat pot afegir 
les observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els estudiants de cara a 
l'avaluació final, si s'escau. El professorat ha d'establir i publicar, el dia de qualsevol acte d'avaluació, 
la data en què sortiran les qualificacions i el període de revisió de les mateixes, aprofitant els mitjans 
que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels estudiants.  
 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord amb 
els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial cura 
de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 
 
L'estudiant té dret a una revisió personalitzada de l'examen complet en presència del professor que 
l'ha qualificat. L'Escola farà públics els resultats de l'avaluació i vetllarà pel correcte funcionament dels 
processos d'avaluació de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els 
possibles dubtes i/o conflictes que afectin als mateixos.  
 
 
L’avaluació final del Treball Final de Màster correspon als tribunals de TFM. Estaran composats per un 
mínim de tres membres del PDI. Almenys es nomenarà un tribunal per línia d'especialitat així com 
tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster sense especialitat o amb doble 
especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de 
l'escola. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. 
 
L'estudiant/a podrà presentar i defensar el TFM un cop superats tots els crèdits restants del màster. 
En cas contrari, no serà inclòs a l'acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l'haurà de tornar a 
matricular. 
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PLANIFICACIÓ ACADÈMICA MBDESIGN 
CALENDARI DE MATRÍCULA 
Del 18 al 20 de setembre 
 
 

OFERTA D’ASSIGNATURES  
ASSIGNATURES COMUNES A L’ETSAB 

 
Ref. 65- Oferta d’assignatures comunes a l’ETSAB - MBDesign 

 

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT A L’ETSAB 

 
Ref. 66- Oferta d’assignatures de l’especialitat Disseny Contemporani - MBDesign 
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CALENDARI ACADÈMIC 

 

Ref. 67- Calendari 
acadèmic MBDesign 
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HORARIS DE LES ASSIGNATURES 

 
Ref. 68- Horari 1r Sem d’assignatures comunes i de l’especialitat Disseny Contemporani - MBDesign 
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Ref. 69- Horari 2n Sem d’assignatures comunes i de l’especialitat Disseny Contemporani - MBDesign 
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LLIURAMENT TREBALLS/EXÀMENS 
Pendent de ratificar per la Comissió Acadèmica del MBDesign 
 

 
 
Ref. 70- Calendari lliurament de treballs/exàmens 1r semestre d’assignatures comunes i de l’especialitat Disseny 
Contemporani - MBDesign 
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Ref. 71- Calendari lliurament de treballs/exàmens 2n semestre d’assignatures comunes i de l’especialitat Disseny 
Contemporani - MBDesign 

 



J u n t a  d ’ E s c o l a  j u n y  d e  2 0 1 7  

P à g i n a  88 | 94 

NORMATIVES 
 

MODIFICACIÓ DE NORMATIVES 
AVALUACIÓ DE LES ASSIGNATURES DE TOTS ELS ESTUDIS 
A la normativa d’avaluació de les assignatures de a tots els estudis s’ha inclòs la menció al respecte de 
la protecció de dades de caràcter personal de l’estudiantat, segons mostra el següent paràgraf: 

 
El professorat vetllarà per tal que la publicació dels resultats de les avaluacions es facin d’acord 
amb els requeriments de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, tenint especial 
cura de no vincular el DNI amb el nom i cognoms dels i les estudiants. 

 
 

MATRÍCULA GARQETSAB 
S’adapta el redactat a les modificacions introduïdes a la NAGRAMA pel que fa a l’eliminació de la 
restricció de matricular assignatures de fora de la Fase Inicial una única vegada mentre l’estudiant no 
l’ha superat: 
 

Entre la fase inicial i 2n curs: per poder matricular assignatures de 2n curs, i sempre que no s’hagi 
esgotat el termini màxim que determina la NAGRAMA, cal haver superat els 60 ECTS de la fase 
inicial (FI). 
 
Només per una vegada, es pot fer una excepció a aquesta norma segons es regula a l’apartat 2.5.2 
Matrícula d’un nou curs de la NAGRAMA. 
 
L’estudiantat podrà matricular assignatures de 2n curs si compleix totes les condicions següents: 
1. No haver estat declarat No Apte de la Fase Inicial. Si l’estudiant després d’haver estat declarat 

No apte de la Fase Inicial és autoritzat a realitzar un semestre o curs acadèmic més per superar 
la FI no podrà, en cap cas, matricular assignatures de fora de la FI durant aquell semestre o 
curs acadèmic. 

2. Tenir pendents un màxim de 18 ECTS de la FI entre assignatures suspeses, suspeses amb 
qualificació igual o superior a 4, No Presentades o no matriculades. 

3. No haver matriculat anteriorment assignatures de fora la FI. 
 

En aquest cas, i per una sola vegada, l’estudiant/a podrà realitzar una matrícula que contindrà: 
1. Obligatòriament, tots els ECTS pendents de la FI que estiguin suspesos o no presentats. 

L’estudiant pot decidir si matricula o no aquelles assignatures qualificades entre 4 i 4,9, però, 
en qualsevol cas, computen en el màxim d’assignatures a matricular.  

2. Assignatures de 2n curs, sempre i quan es compleixin els prerequisits  
3. Entre les assignatures de FI i les de 2n curs, l’estudiant podrà matricular fins a un màxim de 48 

ECTS en el cas d’estudiants a temps complet i 36 ECTS en el cas d’estudiants a temps parcial. 
Aquests màxims de crèdits fan referència a la matrícula anual. 

4. Si de la delimitació de requisits entre assignatures, el potencial de matrícula de l’estudiant/a 
no permet arribar al màxim de 48 ECTS permesos, la matrícula podrà incloure una assignatura 
optativa. En cap altre cas, la matrícula podrà incloure assignatures de cursos superiors a 2n 
curs. 

 

TREBALL DE FI DE GRAU GARQETSAB 
A la normativa de nomenaments de membres del Treball Final de Grau, s’ha afegit: 

 
Així mateix la direcció de l’ETSAB nomenarà un membre suplent per a cada convocatòria. 



J u n t a  d ’ E s c o l a  j u n y  d e  2 0 1 7  

P à g i n a  89 | 94 

 
 

MATRÍCULA DE L’MBLANDARCH 
S’ha modificat la normativa de matrícula de l’MBLandArch, com segueix: 

 
Quadre de requisits entre assignatures 
Per aconseguir un millor rendiment dels estudis, la Comissió Acadèmica del Màster estableix com 
a prerequisit per a la matrícula del Treball de Fi de Màster la superació del primer curs sencer.  els 
requisits entre assignatures següents: 

Per matricular has de tenir aprovat 

Projectes de paisatge III Projectes de paisatge I i Projectes de paisatge II 

Treball de fi de màster 1r curs sencer 
 

ACCÉS A LES NORMATIVES 
Les normatives relatives als estudis de l’ETSAB, que s’han anant aprovant en diferents Juntes d’Escola, 
i les normatives de la UPC, aprovades per Consell de Govern, són accessibles per web segons: 
 

Normatives ETSAB 

GArqEtsaB - Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014) 

 

Matrícula 
Ordre de matrícula 
Avaluació de les assignatures 
Convocatòria extraordinària 
Avaluació curricular 

Reconeixement d'assignatures 
Reconeixement de crèdits optatius 
Permanència 
Treball de fi de grau 

GArqB Grau en Arquitectura (pla 2010, en extinció) 

 

Matrícula 
Ordre de matrícula 
Avaluació de les assignatures 
Avaluació Curricular 

Reconeixement d'assignatures pla 2010 
Reconeixement de crèdits optatius 
Permanència 
Projecte de Final de Grau 

MArqEtsaB - Màster Universitari en Arquitectura 

 

Matrícula 
Avaluació d'assignatures 
Reconeixement d'assignatures 

Reconeixement de crèdits optatius 
Permanència 
Projecte de Fi de Carrera 

MBArch - Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona 

 

Matrícula 
Avaluació d'assignatures 
Reconeixement d'assignatures 

Permanència 
Treball de fi de màster 

MBLandArch - Màster Universitari en Paisatgisme 

 

Matrícula 
Avaluació d'assignatures 
Reconeixement d'assignatures 

Permanència 
Pràctiques en despatx professional 
Treball de Fi de Màster 

MBDesign - Màster Interuniversitari UPC-UB en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona 

 
Pendent d’elaboració i d’aprovació per la comissió acadèmica del màster 

Normativa UPC, autonòmica i estatal 

Normatives dels Estudis de Grau i màster 

 

Normatives acadèmiques 
Calendaris acadèmics 
Acords del Consell Social i del Consell de 
Govern 
Legislació estatal 

Legislació autonòmica 
Plans d'estudi 
Legislació d'interès 

Ref. 72- Normatives dels estudis 

 

http://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/normative
http://etsab.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-extincio/grau-en-arquitectura-pla-2010/normatives
http://etsab.upc.edu/ca/estudis/marqetsab/normatives
http://etsab.upc.edu/ca/estudis/mbarch/normativa
http://etsab.upc.edu/ca/estudis/mblandarch/normatives
http://www.upc.edu/sga/ca/normatives
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ANNEX 1. ENCÀRREC DOCENT CURS 2017/18 
 
Distribució de l’Encàrrec Docent per al curs 2017/18, segons departaments i estudis, aprovada en Junta d’Escola celebrada en data 2 de març de 2017: 
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J u n t a  d ’ E s c o l a  j u n y  d e  2 0 1 7  

P à g i n a  92 | 94 

 
 
Ref. 73- Distribució de l’Encàrrec Docent 2017/18, aprovat a Junta d’Escola celebrada en data 2 de març de 2017 
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