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PRESENTACIÓ 
 
Us fem a mans la Memòria de l’ETSAB del curs 2020–2021, que recull les activitats i els fets més significatius 
de la vida de l’Escola en aquest període. Aquest curs, a l’igual que l’anterior, ha vingut marcat per 
l’emergència sanitària arran de la pandèmia de la COVID-19. L’acte de benvinguda a l’estudiantat de nou 
accés al Grau s’ha realitzat online. La docència s’ha desenvolupat principalment en modalitat híbrida, 
alternant setmanes de docència presencial i de docència telemàtica. Durant el primer semestre, però, un 
empitjorament dels indicadors de la pandèmia va forçar el retorn a la docència exclusivament a distància 
durant algunes setmanes. La comunitat de l’ETSAB s’ha adaptat a aquesta situació adversa fent ús dels 
recursos tècnics i docents que ha posat a disposició la Universitat a través de les àrees TIC i de l’Institut de 
Ciències per l’Educació. El resultat en general ha estat positiu, ja que ens ha conduit a dotar-nos de noves 
eines i noves metodologies, i testejar noves estratègies d’aprenentatge i ensenyament que han permès 
mantenir el grau d’assoliment de coneixements, habilitats i aptituds previstos en els plans d’estudis.  
 
L’adveniment de la pandèmia també va posar de manifest la necessitat d’abordar una millora integral dels 
espais docents, les infraestructures i els equipaments, per tal d’adaptar-los a les noves normatives i millorar 
la seva adequació a les necessitats de la docència. Al llarg d’aquest curs s’han finalitzat les actuacions 
endegades l’any anterior, orientades a la millora de la qualitat de l'aire i de l'acústica en aules i passadissos, 
de les instal·lacions multimèdia, del mobiliari; etc. 
 
Aquest curs s’ha endegat la primera fase del procés d’acreditació del Grau en Estudis d’Arquitectura, 
GArqEtsaB, i del Màster Universitari en Estudis avançats en Disseny-Barcelona (UPC-UB), MBDesign, que 
comporta un procés de recollida d’evidències i de reflexió sobre els dos estudis, que hauran de ser avaluats 
en una segona fase per un comitè avaluador extern. També s’ha implantat la primera fase de la Reformulació 
del TFG del GArqEtsaB, incrementant notablement el nombre de tutors i tutores dels diferents 
departaments, la qual cosa ha de permetre una major varietat d’enfocs i dinàmiques del TFG. En el marc de 
la Reformulació acadèmica 2021-2024, es realitzen jornades de presentacions de les propostes d’assignatures 
optatives i tallers temàtics. Al març de 2021, la Junta de l’Escola aprova nous criteris del calendari acadèmic 
i els horaris, amb l’objectiu principal de construir, entre totes les persones que formem l’ETSAB, una millor 
escola, un millor espai on aprendre i ser útils a la societat, per transformar-la i millorar-la des de la nostra 
característica i transversal formació. L’edició 2021 de l’OpenETSAB online s’ha ampliat per englobar tots els 
estudis de l’Escola, consolidant així la seva funció de difusió del treball realitzat per l’estudiantat a tots els 
grups d’interès i la societat en general. 
 
La nostra voluntat és continuar millorant. La comunitat ETSAB som gairebé 2400 estudiants, 304 membres 
del personal docent i investigador i 49 membres del personal d’administració i serveis. El nostre agraïment 
a totes les persones que formen la nostra comunitat per la seva dedicació en aquest esforç. 
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L’ETSAB 
FETS SIGNIFICATIUS 
OpenETSAB 2021 
S’ha consolidat OpenETSAB en Instagram @open_etsab, com espai de mostra 
online del treball efectuat per l’estudiantat de l’Escola. En l’edició del 2021 s’ha 
estès a tots els estudis impartits a l’ETSAB 
 
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/open-etsab 
https://www.instagram.com/open_etsab/ 
 
 
 
REFORMULACIÓ TFG 
S’aproven per Junta d’Escola la Reformulació del TFG (maig 2020) i el “Protocol reformulació TFG ETSAB 
2021-2022” (abril de 2021), en els quals es descriu que el TFG es podrà cursar vinculat als Tallers Temàtics 
(TT, 5è curs), o bé pot ser lliure vinculat a un director o una directora (més informació a l’estàndard 6). En el 
cas de vinculació amb algun TT, la direcció del TFG la farà un dels professors del taller o seminari associat 
amb el taller, en funció de la distribució que en faci el coordinador del TT. En el cas de TFG lliure vinculat 
amb un director/a, la direcció de l’ETSAB conformarà un llistat de professorat i temes i l’estudiantat podrà 
triar aquell perfil investigador que s’adeqüi més als seus interessos. Al web de l’escola, l’estudiantat podrà 
trobar tota la informació referent al desenvolupament del TFG –modalitats, tutors, tribunals...- i a la guia 
docent del TFG de GArqEtsaB 
 
IMPLANTACIÓ PARCIAL DE LA MODALITAT -B- CURS 2020-21  
Es van adoptar 2 mesures: 
1. S’ha augmentat considerablement el nombre de tutors/tutores de cada departament, passant de la 

dotzena actual a una quarantena de professorat, repartit entre els diferents Departaments. 
L’estudiantat haurà d’escollir entre aquest professorat, que en augmentar considerablement permetrà 
una major varietat d’enfocs i dinàmiques del TFG. 

2. El model de TFG, quant a contingut, va esdevenir un únic document: el treball d’estudi en els termes i 
enfocs esmentats. 

 
 
 
REFORMULACIÓ ACADÈMICA 2021-24 
Presentacions de les propostes d’assignatures optatives i tallers temàtics 
per a la “Reformulació acadèmica 2021-24”, aprovada en Junta d’Escola 
del 2021/02/03 
https://govern.upc.edu/ca/c/etsab/j/junta-descola-telematica-2-2021/aprovacio-si-escau-de-la-
reformulacio-academica-2021-24-90-opinions-i-debat/reformulacio-academica-2021-24 
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/opt-tt_21-24/opt-tt_21-22 

 
 
 
ACREDITACIÓ GArqEtsaB I MBDesign 
https://etsab.upc.edu/ca/escola/qualitat/vsma/acreditacio 
 
Primera fase de l’Acreditació dels estudis: Grau en Estudis d’Arquitectura, GArqEtsaB,  i Màster Universitari 
en Estudis avançats en disseny-Barcelona (UPC-UB), MBDesign, en la que es va constituir el Comitè 
d’Avaluació Interna (CAI) i es va redactar l’Autoinforme per a l'Acreditació dels estudis GArqEtsaB i MBDesign de 
l'ETSAB 2021 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/open-etsab
https://www.instagram.com/open_etsab/
https://govern.upc.edu/ca/c/etsab/j/junta-descola-telematica-2-2021/aprovacio-si-escau-de-la-reformulacio-academica-2021-24-90-opinions-i-debat/reformulacio-academica-2021-24
https://govern.upc.edu/ca/c/etsab/j/junta-descola-telematica-2-2021/aprovacio-si-escau-de-la-reformulacio-academica-2021-24-90-opinions-i-debat/reformulacio-academica-2021-24
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/opt-tt_21-24/opt-tt_21-22
https://etsab.upc.edu/ca/escola/qualitat/vsma/acreditacio
https://etsab.upc.edu/ca/shared/a-escola/a3-qualitat/vsma/acr/acr-2021/cai.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/a-escola/a3-qualitat/vsma/acr/acr-2021/cai.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/a-escola/a3-qualitat/vsma/acr/acr-2021/graumaster_acreditacio-garqetsab-mbdesign-v2.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/a-escola/a3-qualitat/vsma/acr/acr-2021/graumaster_acreditacio-garqetsab-mbdesign-v2.pdf
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CRITERIS CALENDARI I HORARIS 
Es van presentar a JE (19 març 2021) els “Criteris calendari acadèmic ETSAB 2021-2022” i els “Criteris horaris 
ETSAB 2021-2022, que tenen com a sentit últim construir entre totes les persones que formen l’ETSAB una 
millor escola, un millor espai on aprendre i ser útils a la societat, per transformar-la i millorar-la des de la 
nostra característica i transversal formació. Aquests són els objectius presentats 
● Re-ocupar l’ETSAB amb una mirada renovada i obrint un debat sobre com ocupen els espais, amb quin 

mobiliari, amb quins aforaments i durant quant de temps. 
● Reduir les franges horàries a un màxim de 5 hores lectives seguides. 
● Iniciar el debat sobre la finalització de les classes al vespre. 
● Optimitzar l’ocupació dels espais docents (aules i sales d’estudi) al llarg dels cinc dies de la setmana. 
● Homogeneïtzar l’inici de les classes en cada torn, Grau i Màster, per tal d’optimitzar accessos, serveis i 

el control dels espais. 
● Facilitar que les assignatures amb activitats formatives propicies per utilitzar els espais exteriors de 

l’Escola o de la ciutat se situïn en les hores intermèdies del dia almenys durant la meitat de les seves 
hores lectives. 

● Propiciar la relació entre activitats de taller de diferents cursos i també de diferents torns. 
● Començar a plantejar una estructura vertical entre cursos que generi paquets coherents en relació a 

dinàmiques d’aprenentatge. 
● Evitar el màxim possible la dispersió horària de determinades matèries. 
● Recuperar la setmana número 15, pel desdoblament de les entregues finals de l’avaluació continuada. 
● Continuar apostant per incloure la ‘Setmana Transversal’ com una setmana sense avaluacions i amb una 

vocació cultural i docent, d’activitats compartides entre assignatures i cursos, just abans de la Pasqua 
del 2022. 

● Organitzar un ‘Open ETSAB’ tant presencial com digital (instagram), amb l’objectiu de tornar a “omplir” 
l’escola amb els resultats acadèmics de totes les titulacions, actes i debats. 

● Dilatar la separació entre semestres per poder fer compatibles els processos de modificació de matrícula 
amb la matriculació d’estudiantat incoming. 

● Organitzar una setmana de benvinguda on es reprengui l’acte presencial de Primer Curs així com una 
novetat: la presentació pública i voluntària de tots els tallers de Projectes i Urbanística, una setmana 
abans de l’inici de les classes regulars. 

 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/CGE6A8PMqJQ/ 
  

https://www.instagram.com/p/CGE6A8PMqJQ/


Memòria de l’ETSAB curs 2020/21  11 / 66 

ESTRUCTURA I GOVERN 
ESTRUCTURA  
 

 
 

 
 
 
 
 
EQUIP DIRECTIU 
 

Director Félix Solaguren-Beascoa de Corral 
Sotsdirector cap d'estudis d'Arquitectura i responsable de Qualitat  Daniel García Escudero 
Sotsdirectora de Grau  Belén Onecha Pérez 
Sotsdirector cap d'estudis de Postgrau Joaquim Sabaté Bel 
Sotsdirector Relacions Internacionals i Mobilitat del PDI  Héctor Mendoza Ramírez 
Sotsdirectora de Patrimoni, Obres i Infraestructures Elena Fernández Salas 
Sotsdirector de Cultura Enric Granell Trias 
Sotsdirectora de Publicacions Carolina Beatriz García Estévez 
Secretària acadèmica María Santos Tomás Belenguer 
Cap dels Serveis Cristina Torné i Úbeda 
Coordinació Tècnic-Social d’Exteriors ETSAB per al projecte 
“PARANIMF d’Arquitectura, ETSAB” 

Fèlix Arranz San Vicente 
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JUNTA D’ESCOLA 
 
MEMBRES NATS DE LA JE 

Equip directiu  
Director Félix Solaguren-Beascoa de Corral 
Sotsdirector cap d'estudis d'Arquitectura i responsable de Qualitat  Daniel García Escudero 
Sotsdirectora de Grau  Belén Onecha Pérez 
Sotsdirector cap d'estudis de Postgrau Joaquim Sabaté Bel 
Sotsdirector Relacions Internacionals i Mobilitat del PDI  Héctor Mendoza Ramírez 
Sotsdirectora de Patrimoni, Obres i Infraestructures Elena Fernández Salas 
Sotsdirector de Cultura Enric Granell Trias 
Sotsdirectora de Publicacions Carolina Beatriz García Estévez 
Secretària acadèmica María Santos Tomás Belenguer 
Cap dels Serveis Cristina Torné i Úbeda 

 
Directors/Representants de departaments a l’ETSAB 
Director PA Jaime José Ferrer Forés Des de gener 2021 
Directora PA Cristina Jover Fontanals Fins gener 2021 
Director UOT Julian Galindo González  
Directora TA Pilar Garcia Almirall  
Director RA Lluís Giménez Mateu  
Director THATC Pedro Azara Nicolás Des de gener 2021 
Director THATC Josep Maria Montaner Martorell Fins gener 2021 
Cap secció FÍS Ramon Torres Herrera Des de gener 2021 
Cap secció FÍS Francesc Fayos Vallès Fins gener 2021 

 
El delegat o delegada de l’estudiantat de l’Escola 
Delegada estudiantat Carme Reig Romero   

 
MEMBRES ELECTES DE LA JE 
Personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent (PDIA) / departaments 

Representants PA  Representants TA  
Eduard Bru Bistuer  Helena Coch Roura  
Jaime Coll López  Joyce de Botton Halfon Fins gener 2021 
Alfred Linares Soler Fins gener 2021 Josep Maria González Barroso  
Xavier Llobet Ribeiro  Piedad Guijarro Carranza  
Alberto Peñín Llobell  Carlos Marmolejo Duarte  
Pere Joan Ravetllat Mira  Cristina Pardal March  
Jordi Ros Ballesteros  Josep Roca Cladera  
Jaume Valor Montero  Representants RA  
Representants UOT  Josep Maria Fort Mir  
Miquel Corominas Ayala  Ernest Redondo Domínguez  
Carles Crosas Armengol Des de gener 2021 Isabel Ruiz Castrillo Fins gener 2021 
Josep Parcerisa Bundó  Galdric Santana Roma  
Francesc Peremiquel Lluch  Representant THATC  
Representants FIS  Marta Llorente Díaz Des de gener 2021 
Dolors Martínez Santafé  Toni Ramon Graells  
Jaume Roset Calzada Fins gener 2021   
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Personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent (PDIA) / centre 
Enric Batlle Durany Fins gener 2021 Rafael Mur Soteras  
Carmen Escoda Pastor  Zaida Muxí Martínez Des de gener 2021 
Jordi Franquesa Sánchez  Anna Pagès Ramon Des de gener 2021 
Jaime Ferrer Fores Fins gener 2021 Antonio Pizza de Nanno Des de gener 2021 
Cristina Gastón Guirao  Toni Ramon Graells  
Joaquim Lloveras Montserrat Fins gener 2021 Maria Rubert de Ventós  
Magda Mària Serrano  Ferran Sagarra Trias  
Amadeu Monreal Pujadas  Magda Saura Carulla  
Josep Maria Montaner 
Martorell  Rafael Mur Soteras  

 
Resta de personal docent i investigador (PDIB) 
Carlos Alonso Montolío  Queralt Garriga Gimeno  
Blanca Esmaragda Arellano 
Ramos Des de gener 2021 Manuel Gómez Triviño Fins gener 2021 
Félix Arranz San Vicente  Eva Jiménez Gómez Des de gener 2021 
Jordi Badía Rodríguez Fins gener 2021 Judit López Besora Des de gener 2021 
Berta Bardí Milà Des de gener 2021 Enric Mir Teixidor  
Jorge Blasco Miguel Fins gener 2021 Mara Gabriela Partida Muñoz Des de gener 2021 
Còssima Cornadó Bardón  Adrià Muros Alcojor Fins gener 2021 
Eva Crespo Sánchez Des de gener 2021 Oriol Pons Valladares Des de gener 2021 
Pere Cruells Pagès  Màrius Quintana Creus Fins gener 2021 

Clara de Solà-Morales Serra Des de gener 2021 
Manuel Ruisánchez 
Capelastegui Fins gener 2021 

Marta Domènech Rodríguez Des de gener 2021 José Manuel Toral Fernández Des de gener 2021 
Josep Ferrando Bramona Fins gener 2021   

 
Personal d’administració i serveis (PAS) 
Inmaculada Branchat 
Tígel Carmen Durán González Laura Galtés Mateu Núria Rigau Raigau 
Lluís Carné Miguélez Xavier Ferrer Masip Carlos López Rovira Gerardo Rovira Corbera 

 
Estudiantat de grau i màster universitari (EGM) 
Andrei Marius Belei Anna Torrens Martí Ari Munné Ciutat Bushra Kanfach 
Gerard Lizana Viilaseca Joan Campos García Joana Salvia Ortiz Laia Oriol Sábat 
Lena Bäcker Fornós Lídia Pagès Becerra Martí Navarro Navarro Ramon Esgleyes 
Silvia Duque Lapeira Valeria Dimartino de Fortuny Zora Malena Schagen Granada  
Des de gener 2021    
Daniel Rodríguez Domènech Elena Villena Mata Eva Gabriela Palomino 

Callañaupa 
Marc Vidal Badía 

Núria Vila García Paul Vilches Bernaus Sara Font Jiménez  
Fins gener 2021    
Agustín Bassilotta Aina Brunet Pascual Arnau Borrell Puig Guiomar García Giménez 
Juan Diego Torres Fuentes Luis Fernando Villamil Cadena Maria del Mar Casado Pérez Mònica Pérez Coma 
Oriol Jutglar Lozano Rita Martins Ferreira Alves Verónica Cardona Balbure  

 
 
ACORDS DE LA JUNTA D’ESCOLA 

Sessions Acords 
17 de setembre de 
2020 

Reunió informativa 

18 de gener de 2021 Eleccions membres Comissió Permanent i Comissió d’Avaluació Acadèmica 
3 de febrer de 2021 Aprovació de l'eliminació d'obligatorietat d'una assignatura del 1er semestre de la línia 

Contemporary Project del MBArch (Contemporary Architectural Issues) 
Aprovació de la reformulació acadèmica 2021-24 
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10 de març de 2021 Aprovació de la sol·licitud d'obres a l'ETSAB i a la Càtedra Gaudí per a l'exposició Gaudí al 
MNAC i al Musée d'Orsay 
Aprovació de la sol·licitud de préstec de llibres a la biblioteca Oriol Bohigas_ETSAB per a 
l'exposició al Utzon Center 
Aprovació de l'encàrrec docent 2021-2022 

19 de març de 2021 Aprovació del pressupost 2021 
Aprovació dels criteris horaris ETSAB 2021-2022 

9 de juliol de 2021 Presentació i aprovació de renovació de la direcció de la Càtedra Gaudí 
Aprovació de la programació acadèmica 2021-2022 
Aprovació dels canvis normatives i protocols TFE 

22 de juliol de 2021 Aprovació de l’adaptació de la programació acadèmica 21-22_context COVID 
 
 

COMISSIÓ PERMANENT 
MEMBRES NATS DE LA CP 

Director Félix Solaguren-Beascoa de Corral  
Sotsdirector Daniel García-Escudero  
Sotsdirectora Elena Fernández Salas  
Sotsdirectora Carolina Beatriz García Estévez  
Sotsdirector Enric Granell Trias  
Sotsdirector Héctor Mendoza Ramírez  
Sotsdirectora Belén Onecha Pérez  
Sotsdirector Joaquim Sabaté Bel  
Secretària acadèmica María Santos Tomás Belenguer  
Cap dels Serveis Cristina Torné Úbeda  
Director THATC Pedro Azara Nicolás Des de gener 2021 
Director THATC Josep Maria Montaner Martorell Fins gener 2021 
Director PA Jaime José Ferrer Forés Des de gener 2021 
Directora PA Cristina Jover Fontanals Fins gener 2021 
Director UOT Julián Galindo González  
Directora TA Pilar García Almirall  
Director RA Lluis Giménez Mateu  
Cap secció FIS Ramon Torres Herrera Des de gener 2021 
Cap secció FÍS Francesc Fayos Vallès Fins gener 2021 
Delegada estudiants Carme Reig Romero  

 
MEMBRES ELECTES DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Representant PDI A Jaime Coll López Representant PAS Laura Galtés Mateu 
Representant PDI A Miquel Corominas Ayala Representant PAS Gerardo Rovira Corbera 
Representant PDI A Josep Maria Fort Mir Representant EGM Andrei Marius Belei 
Representant PDI A Alberto Peñín Llobell Representant EGM Valeria Dimartino de Fortuny 
Representant PDI A Pere Joan Ravetllat Mira Representant EGM Bushra Kanfach 
Representant PDI A Ernest Redondo Domínguez Representant EGM Oriol Jutglar Lozona 
Representant PDI B Carlos Alonso Montolío Representant EGM Laia Oriol Sábat 
Representant PDI B Félix Arranz San Vicente Representant EGM  
Representant PDI B Còssima Cornadó Bardón   
Representant PDI B Enric Mir Teixidor (Fins 01-21)   

 
ACORDS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Sessions Acords 
10 de novembre de 2020 Aprovació de les propostes de comissions concursos professorat associat TP-Any 2021 

dels departaments: RA, UOT, THATC, TA 
9 de març de 2021 Aprovació de la proposta conjunta comissió professorat agregat TA 
29 d’abril de 2021 Aprovació del Taller d'estiu sobre despoblament rural UPV-UPC 

Aprovació de les comissions convocatòria lectors 2021, DPA, DUOT, DRA i DTA 
2 de juny de 2021 Informes programa càtedres 2021 
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COMISSIÓ D’AVALUACIÓ ACADÈMICA 
Director Félix Solaguren-Beascoa de Corral  
Secretària acadèmica María Santos Tomás Belenguer  
Sotsdirector cap d'estudis Daniel García-Escudero  
Director THATC Pedro Azara Nicolás Des de gener 2021 
Director THATC Josep Maria Montaner Martorell Fins gener 2021 
Director PA Jaime José Ferrer Forés Des de gener 2021 
Directora PA Cristina Jover Fontanals Fins gener 2021 
Director UOT Julián Galindo González  
Directora TA Pilar García Almirall  
Director RA Lluis Giménez Mateu  
Cap secció FIS Ramon Torres Herrera Des de gener 2021 
Cap secció FÍS Francesc Fayos Vallès Fins gener 2021 
Representant PDI A Xavier Llobet Ribeiro Des de gener 2021 
Representant PDI A Josep Maria González Barroso Fins gener 2021 
Representant PDI B Carlos Alonso Montolío Des de gener 2021 
Representant EGM Carme Reig Romero  
Representant EGM Anna Torrens Martí  
Representant PAS Lluís Carné Miguélez  

 
ACORDS DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ ACADÈMICA 

Sessions Acords 
22 d’octubre de 2020 Informe per a l'avaluació docent de PDI doctor als efectes de poder participar a la 

convocatòria 2021 de projectes d'I+D+I de l'Agència Estatal d'Investigació. 
16 de desembre de 2020 Informe d’avaluació PDI lector a efectes de ser IP de projectes competitius. 
 Informes convocatòria 2020/2 del Programa d'Estabilització de PDI. 
15 de març de 2021 Informe convocatòria 2021/1 del Programa d’Estabilització de PDI 
21 d’abril de 2021 Avaluació dels mèrits docents de PDI 
26 de maig de 2021 Informe avaluació PDI a efectes de ser IP de projectes competitius 
15 de juliol de 2021 Informes de valoració del professorat admès en el programa de carrera horitzontal del 

professorat associat 
 
 

COMISSIÓ CENTRE-DEPARTAMENTS 
Director Félix Solaguren-Beascoa de Corral  
Sotsdirector Daniel García Escudero  
Secretària acadèmica María Santos Tomás Belenguer  
Cap de Serveis Cristina Torné Úbeda  
Director THATC Pedro Azara Nicolás Des de gener 2021 
Director THATC Josep Maria Montaner Martorell Fins gener 2021 
Director PA Jaime José Ferrer Forés Des de gener 2021 
Directora PA Cristina Jover Fontanals Fins gener 2021 
Director UOT Julián Galindo González  
Directora TA Pilar García Almirall  
Director RA Lluis Giménez Mateu  
Cap secció FIS Ramon Torres Herrera Des de gener 2021 
Cap secció FÍS Francesc Fayos Vallès Fins gener 2021 
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COMISSIÓ D’ESTUDIS I QUALITAT 
Director Félix Solaguren-Beascoa de Corral  
Sotsdirector cap d'estudis d'Arquitectura i 
responsable de Qualitat  

Daniel García Escudero  

Sotsdirectora de Grau  Belén Onecha Pérez  
Sotsdirector cap d'estudis de Postgrau Joaquim Sabaté Bel  
Secretària acadèmica María Santos Tomás Belenguer  
Cap dels Serveis Cristina Torné i Úbeda Des de gener 2019 
Director THATC Pedro Azara Nicolás Des de gener 2021 
Director THATC Josep Maria Montaner Martorell Fins gener 2021 
Director PA Jaime José Ferrer Forés Des de gener 2021 
Directora PA Cristina Jover Fontanals Fins gener 2021 
Director UOT Julián Galindo González  
Directora TA Pilar García Almirall  
Director RA Lluis Giménez Mateu  
Cap secció FIS Ramon Torres Herrera Des de gener 2021 
Cap secció FÍS Francesc Fayos Vallès Fins gener 2021 
Anna Torrens Martí Delegació d'Estudiants   

 
 

COMISSIÓ DE CONVALIDACIONS I RECONEIXEMENTS 
Sotsdirector cap d'estudis d'Arquitectura i responsable de 
Qualitat  Daniel García Escudero 
Departament PA Daniel García Escudero 
Departament UOT Jordi Franquesa Sánchez 
Departament TA - Matemàtiques Pere Cruells Pagès 
Departament TA - Construcció Oriol Pons Valladares 
Departament TA - Estructures  
Departament THATC Jordi Oliveras Samitier 
Departament RA Ernest Redondo Domínguez 
Secció FIS Ramon Torres Herrera 
Tècnica de Gestió Acadèmica Grau  Laura Galtés Mateu 

 
 

Comitè d’Avaluació Interna (CAI)  
PRIMERA FASE D’ACREDITACIÓ DEL GRAU D’ESTUDIS EN ARQUITECTURA GARQETSAB I DEL MÀSTER INTERUNIVERSITARI 

EN ESTUDIS AVANÇATS EN DISSENY-BARCELONA UPC-UB MBDESIGN  
CAI   
Félix Solaguren-Beascoa de Corral Directo ETSAB PDI 
Daniel García-Escudero Cap d'Estudis ETSAB PDI 
Joaquim Sabaté Sotsdirector Postgrau PDI 
Josep Mª Fort Coordinador Mbdesign PDI 
Elisa Capellades Cap AGA UTG-AB PAS 
Francisca Calderón  Tècnica projectes UTG-AB PAS 
SubCAI GArqEtsaB   
Belen Onecha Sotsdirectora de Grau PDI 
Jaime José Ferrer Forés Director DPA PDI 
Julian Galindo Director DUOT PDI 
Pedro Azara Director THAC PDI 
Lluís Giménez Director RA PDI 
Pilar García-Almirall Director TA PDI 
Eduardo Llorens Estudiant 5e Estudiant 
Cristina Manyench Estudiant 4t Estudiant 
SubCAI MBDesign   
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Jordi Voltas Coordinador de línia PDI 
Josep Maria Monguet Coordinador de línia PDI 
Enric Trullols Coordinador de línia PDI 
Oriol Moret (UB) Coordinador de línia PDI 
Miriam García Bernal Estudiante MBDesign Estudiant 

 
DEPARTAMENTS I SECCIONS DEPARTAMENTALS 
 
 

  
735 – PA Departament de Projectes Arquitectònics  
Director: Jaime Ferrer Fores (des de gener 2021)  
Cristina Jover Fontanals (Fins gener 2021) 
http://www.pa.upc.edu 

740 – UOT Departament d'Urbanisme i Ordenació del 
Territori  
Director: Julián Galindo González 
http://duot.upc.edu 
 

  
752 – RA Departament de Representació 
Arquitectònica  
Director: Lluís Giménez Mateu 
https://ra.upc.edu/ 
 

753 - TA Departament de Tecnologia de 
l'Arquitectura  
Director: Pilar García Almirall 
http://ta.upc.edu 

  
756 – THATC Departament de Teoria i Història 
de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació  
Director: Pedro Azara Nicolás (des de gener 2021) 
Josep Maria Montaner Martorell (Fins gener 2021) 
http://thatc.upc.edu  

748 - FIS Secció ETSAB del departament de Física  
Cap secció: Ramon Torres Herrera (des de gener 2021) 
Francesc Fayos Vallès (fins gener 2021) 
http://fisica.upc.edu 

  

http://www.pa.upc.edu/
http://duot.upc.edu/
https://ra.upc.edu/
http://ta.upc.edu/
http://thatc.upc.edu/
http://thatc.upc.edu/
http://fisica.upc.edu/
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DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS: DED’AB  
De la delegació d’estudiants, segons el reglament de l’escola, formen part: representants d’estudiantat a la 
JE, al Claustre Universitari i als consells de departaments, i els representants de curs.  
 
Representació de l’estudiantat a la Junta d’Escola 

Andrei Marius Belei Anna Torrens Martí Ari Munné Ciutat Bushra Kanfach 
Gerard Lizana Viilaseca Joan Campos García Joana Salvia Ortiz Laia Oriol Sábat 
Lena Bäcker Fornós Lídia Pagès Becerra Martí Navarro Navarro Ramon Esgleyes 
Silvia Duque Lapeira Valeria Dimartino de Fortuny Zora Malena Schagen Granada  
Des de gener 2021    
Daniel Rodríguez Domènech Elena Villena Mata Eva Gabriela Palomino 

Callañaupa 
Marc Vidal Badía 

Núria Vila García Paul Vilches Bernaus Sara Font Jiménez  
Fins gener 2021    
Agustín Bassilotta Aina Brunet Pascual Arnau Borrell Puig Guiomar García Giménez 
Juan Diego Torres Fuentes Luis Fernando Villamil Cadena Maria del Mar Casado Pérez Mònica Pérez Coma 
Oriol Jutglar Lozano Rita Martins Ferreira Alves Verónica Cardona Balbure  

 
Representació de l’estudiantat ETSAB al Claustre universitari 

REIG  ROMERO, CARME Des d'abril 2021 DAOUMI DAOUMI, HANAE Fins abril 2021 
VALERA NIETO, JAVIER Des d'abril 2021 NAVARRO NAVARRO, MARTÍ  Fins abril 2021 
  DE VARGAS PÉREZ, LAURA VIRGINIA Fins novembre 2020 

 
Representació de l’estudiantat al Consell de departaments d’Arquitectura 

Departament PA Delfina Capiglioni Des de gener 2021 Veronica Cardona Fins desembre 2020 
Departament UOT         
Departament TA Albert Trallero Des d'abril 2021 Mar Casado Pérez Fins març 2021 
Departament RA Mirza de Vilar Karhapaa       
Departament THATC         

 
 

Organigrama de representativitat: 

 
© https://dedab.etsab.upc.edu/ca/representants/que-es-la-representacio-estudiantil 

 

 

https://dedab.etsab.upc.edu/ca/representants/que-es-la-representacio-estudiantil
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ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 
Aquesta és l’estructura de les unitats que donen servei a la comunitat ETSAB: la Unitat Tècnica de Gestió 
d’Arquitectura de Barcelona, Biblioteca Oriol Bohigas de l'EtsaB, Càtedra Gaudí i Serveis d’Obres i 
manteniment del Campus Sud 1: 
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LES PERSONES 
L’ESTUDIANTAT 
 
 

2.391 Estudiantat  

50,1% Dones 
 

Dones respecte curs ant.: 

Total +0,4% 
Grau +0,6% 

Màster -0,5%  
 

 
 
 
 

2% Incoming 

2,6% Outgoing 

 
Forta caiguda en el 

nombre d’estudiantat de 
mobilitat al curs 20-21 
(un 65% menys in i un 

50% menys out), efecte 
afegit de la pandèmia   

 
 
 
 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/CNsruXHsfHy/  

https://www.instagram.com/p/CemBOeuMSpD/ 
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EL PDI 
 
PDI amb primera assignació a l’ETSAB 
 

304 PDI 
Respecte al curs anterior 

+2% PDI 

% PDI doctor +2,3 

% PDI permanent -2 
 

 

 
Respecte al curs anterior 

-1 CU 

+7 LC 

+1 CEU 

Menys TU, TEU, AG i 
CP 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
https://www.instagram.com/p/CGE6A8PMqJQ/ 

 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CGE6A8PMqJQ/
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PDI equivalent a temps complet (ETC) amb docència a l’ETSAB 
 

272 PDI ETC 

-37,9 PDI ETC respecte 
al curs anterior 

4,6% PDI ETC forà 

= mitjana d'edat  

+1% Dones ETC 
 
 

 

 

Respecte al curs anterior 

 
⇓ % ETC en totes les 

categories, excepte el % 
d’associats 

 



Memòria de l’ETSAB curs 2020/21  23 / 66 

 
 
 
EL PAS 
El PAS de suport a les activitats de l’ETSAB pertany en la seva majoria a la UTGAB -Unitat Transversal de 
Gestió d’Arquitectura de Barcelona-, a la Biblioteca Oriol Bohigas de l’ETSAB i al servei de manteniment de 
campus sud 1. Les dades següents solament fan referència a la UTGAB. 
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GUARDONATS L'ANY 2020 
S’inclouen els premis dels quals hi ha constància perquè han estat comunicats a la UPC 
 
Premis al PDI 

Enric Batlle, del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori a 
l’ETSAB i coordinador del programa MBLandArch, màster universitari en 
Paisatgisme UPC, ha obtingut el Premi Catalunya Construcció en la 
categoria Rehabilitació Funcional pel projecte “Nova seu de Metges 
sense Fronteres a Barcelona”, dins la XVII edició dels premis que 
organitza el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (CAATEEB). 
 
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/2020/Pagines/Nova-seu-
corporativa-de-Metges-Sense-Fronteres-a-Barcelona.aspx 

  

Mariona Benedito Ribelles, del Departament de Projectes Arquitectònics a 
l’ETSAV, i Martí Sanz Ausàs, del mateix departament a l’ETSAB, han 
obtingut el Premi FAD d’Arquitectura pel projecte de 79 habitatges a Sant 
Boi de Llobregat amb protecció de l’IMPSOL. El projecte s’ha realitzat 
conjuntament amb estudio Herreros. 
 
http://arquinfad.org/premisfad/edicions-anteriors/?edicio/2020/obra/11120/  

Marta Domènech, del Departament de Projectes Arquitectònics, i David 
López i Còssima Cornadó, del Departament de Tecnologia de 
l’Arquitectura, tots ells de l’ETSAB, han estat premiats als Premis de 
Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona amb el projecte 
“CO-HABITEM BARCELONA: cinc casos d’estudi a Ciutat Vella per a la 
reutilització urbana i el foment de models productius innovadors”. El premi 
és atorgat per l’Ajuntament de Barcelona. 
 
https://www.researchgate.net/publication/356783774_Cohabitar_Barcelona_Cinco_casos_
de_estudio_en_Ciutat_Vella_para_la_reutilizacion_urbana_y_el_fomento_de_modelos_pr
oductivos_innovadores 

 

Marta Domènech i David López han estat també premiats als Premis AJAC 
XII en l’àmbit Investigació i/o Teoria de l’Arquitectura amb la proposta “Siza 
en Berlín” i han rebut una menció al concurs per a l’exposició dels Premis 
AJAC XII amb la proposta “The moon in your pocket”, atorgat per 
l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya. 
 
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/agrupacio-joves-arquitectes-presenta-resultat-12-
edicio-premis-ajac 

 

Pilar Garcia Almirall, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura a 
l’ETSAB, ha rebut la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. 
 
https://recercaiuniversitats.gencat.cat/web/.content/10_publicacions/4_recerca_i_innovaci
o/colleccio_guardons_narcis_monturiol/docs/NARCIS_MONTURIOL-2020.pdf 

 

Mara Partida, del Departament de Projectes Arquitectònics a l’ETSAB, i 
Héctor Mendoza, del Departament de Representació Arquitectònica 
també a l’ETSAB, han  guanyat el 1r Premi del concurs de projectes per a la 
construcció del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantàbria, atorgat 
per la Comunitat de Cantàbria. 
 
https://arqxarq.es/mendoza-partida-axa-ganadores-del-concurso-de-ideas-para-la-
construccion-del-mupac/?lang=es 

 

https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/2020/Pagines/Nova-seu-corporativa-de-Metges-Sense-Fronteres-a-Barcelona.aspx
https://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/2020/Pagines/Nova-seu-corporativa-de-Metges-Sense-Fronteres-a-Barcelona.aspx
http://arquinfad.org/premisfad/edicions-anteriors/?edicio/2020/obra/11120/
https://www.researchgate.net/publication/356783774_Cohabitar_Barcelona_Cinco_casos_de_estudio_en_Ciutat_Vella_para_la_reutilizacion_urbana_y_el_fomento_de_modelos_productivos_innovadores
https://www.researchgate.net/publication/356783774_Cohabitar_Barcelona_Cinco_casos_de_estudio_en_Ciutat_Vella_para_la_reutilizacion_urbana_y_el_fomento_de_modelos_productivos_innovadores
https://www.researchgate.net/publication/356783774_Cohabitar_Barcelona_Cinco_casos_de_estudio_en_Ciutat_Vella_para_la_reutilizacion_urbana_y_el_fomento_de_modelos_productivos_innovadores
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/agrupacio-joves-arquitectes-presenta-resultat-12-edicio-premis-ajac
https://www.arquitectes.cat/ca/suport/agrupacio-joves-arquitectes-presenta-resultat-12-edicio-premis-ajac
https://recercaiuniversitats.gencat.cat/web/.content/10_publicacions/4_recerca_i_innovacio/colleccio_guardons_narcis_monturiol/docs/NARCIS_MONTURIOL-2020.pdf
https://recercaiuniversitats.gencat.cat/web/.content/10_publicacions/4_recerca_i_innovacio/colleccio_guardons_narcis_monturiol/docs/NARCIS_MONTURIOL-2020.pdf
https://arqxarq.es/mendoza-partida-axa-ganadores-del-concurso-de-ideas-para-la-construccion-del-mupac/?lang=es
https://arqxarq.es/mendoza-partida-axa-ganadores-del-concurso-de-ideas-para-la-construccion-del-mupac/?lang=es
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Carlos Marmolejo Duarte, del Departament de Tecnologia de 
l’Arquitectura a l’ETSAB i investigador del Centre de Política del Sòl i 
Valoracións (CPSV), ha rebut l’Editor’s Choice Paper pel treball “The 
Relevance of EPC Labels in the Spanish Residential Market: The 
Perspective of Real Estate Agents”, publicat en la revista Buildings i 
seleccionat pel seu impacte i la seva novetat. 
 
https://www.researchgate.net/publication/339202126_The_Relevance_of_EPC_Labels_in_
the_Spanish_Residential_Market_The_Perspective_of_Real_Estate_Agents 

 

 
Grups, unitats i projectes 

L’equip ETSAB UPC per al festival Llum BCN 2020, designat per la direcció 
de l’Escola i format pels estudiants Sara Camargo, Marta Elena Constansó, 
Jorge De Jorge, Guillem Fernández, Albert Ferraz, Helena Gallego, Miquel 
Giménez, Cristina Mayench, Judit Morreres, Eric Moya, Núria Rodriguez, 
Xuan Yin Liu, Miquel Pérez i Maroua Ben Kiran, i encapçalat pels professors 
del Departament de Projectes Arquitectònics Carles Sala i Relja Ferusic, ha 
obtingut el Primer Premi del festival Llum BCN per la instal·lació de llum 
Vibe Cast. 
https://etsab.upc.edu/ca/noticies/historic-de-noticies/2020/copy_of_llum-bcn-2020 

 

https://www.researchgate.net/publication/339202126_The_Relevance_of_EPC_Labels_in_the_Spanish_Residential_Market_The_Perspective_of_Real_Estate_Agents
https://www.researchgate.net/publication/339202126_The_Relevance_of_EPC_Labels_in_the_Spanish_Residential_Market_The_Perspective_of_Real_Estate_Agents
https://etsab.upc.edu/ca/noticies/historic-de-noticies/2020/copy_of_llum-bcn-2020
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ELS ESTUDIS 
ESTUDIAR A L'ETSAB 
Els estudis d'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) es caracteritzen 
per una formació generalista amb capacitat per respondre a l'actual demanda d'especialització professional. 
Els estudiants de l'ETSAB són habitualment reconeguts per les seves notables competències en els diversos 
registres del projecte d'arquitectura, des de l'escala humana, fins a la dimensió més tecnològica del projecte. 
Des dels primers compassos del projecte, l'alumne destaca per la seva particular competència en els 
aspectes del lloc, programa i de la tècnica. 
 
Aquest alt grau de comprensió orquestral en la seva formació és particularment valorat en l'actual societat. 
Avui en dia ja no existeix un sol ofici d'arquitecte, sinó molts i molt probablement no tots els arquitectes 
titulats exerciran l'arquitectura ni ho faran de la mateixa manera. En aquest sentit, un dels objectius 
principals de l'escola és dotar a l'estudiant dels coneixements i instruments necessaris per afrontar aquesta 
diversitat de perfils professionals i la seva corresponent especialització. Per sobre de tot, una ferma voluntat 
és educar la mirada dels nostres estudiants perquè, exerceixin el que exerceixin en el futur, la seva mirada 
sensible i interessada impregni i enriqueixi el seu treball quotidià. 
 
Com a escola pública, la vocació de l’ETSAB és al servei del conjunt de la societat, amb un fort compromís 
per una arquitectura i una ciutat contemporània habitable i culta, i amb una especial sensibilitat per l'espai 
públic, democràtic i de qualitat. Els estudis impartits tenen un fort component tècnic, cultural i urbà, el que 
permet als nostres titulats i titulades situar-se en les més diverses posicions del procés de definició i de 
construcció de l’entorn. Esdevenint professionals liberals, funcionaris o contractats per la indústria, capaços 
d'entendre la realitat a través del projecte arquitectònic. 
 
 

 
https://www.instagram.com/p/CGE6A8PMqJQ/ 

 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/CGE6A8PMqJQ/
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TITULACIONS DE L’ESCOLA 
 

Grau d’Estudis en Arquitectura (Pla 2014, GArqEtsaB, 5 
cursos, 300 ECTS) i el Màster Universitari en Arquitectura 
(MArqEtsaB, 1 curs, 60 ECTS). El model pedagògic d'ambdues 
titulacions integrades conforma un programa acadèmic 
integral de l'Arquitectura i habilita a l'estudiantat per a 
l'exercici de la professió regulada d'arquitecte o arquitecta. 
 

 +  

Grau en Paisatgisme (4 cursos, 240 ECTS), amb docència 
repartida de forma quasi equitativa entre l’ETSAB i l’EEABB, 
ambdues de la UPC. Amb aquest Grau s’adquireixen els 
coneixements científics i tecnològics necessaris per treballar 
com a paisatgista.  
 

GPaisatgisme 

Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-
Barcelona (MBArch) és un programa de postgrau (60 a 90 
ECTS) que se centra en el disseny del projecte arquitectònic i 
urbanístic contemporani. S’estructura en diferents línies 
d’especialització, amb possibilitat de doble titulació amb la 
CAUP_Tongji University. 
 
Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch, 2 curs0s, 
120 ECTS), centrat en el disseny, planificació i gestió del 
paisatge, i que forma part del programa EMILA (European 
Master in Landscape Architecture). 
 
Màster Interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny-
Barcelona UPC-UB (MBDesign, 1 curs, 60 ECTS), és un màster 
pluridisciplinari on s’apliquen  creativitat, innovació i recerca 
com a eines de coneixement i proposta per al Disseny del futur. 
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INDICADORS 
Principals indicadors globals dels estudis de l’escola: totals, de grau i de màster 
 

16,7% Estudiantat 
forà (no inclou mobilitat) 

 
Respecte curs anterior 

%Est forà: 

-18% màster 
(“efecte” pandèmia) 

 

 
 

Estudiantat NOU: 

54,6% dones 
 

Respecte curs anterior 
%dones noves 

-0,4% grau 

-1,9% màster 

 
 

586 Titulats 

271 Dones 
 

Respecte curs anterior 
%dones titulades 

-2,7% grau 

+3,6% màster 
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Principals indicadors segons estudis: 
 

    GArq GArqEtsaB 
MArqEtsa

B MBDesign MBLandArch MBArch 
ETSA

B Grau Màster 

Oferta de places  20-21   350 300 75 30 200 955 350 605 

  19-20   350 300 75 30 200 955 350 605 

  18-19   350 300 75 30 200 955 350 605 

Demanda en 1a 
preferència (graus) 
o Preinscripció 
(màsters)  

20-21   472 223 110 54 297 1156 472 684 

19-20   370 155 116 41 344 1026 370 656 

18-19   403 99 122 50 384 1058 403 655 

Estudiantat NOU  20-21   362 125 39 19 114 659 362 297 

  19-20   352 71 57 22 142 644 352 292 

  18-19   338 40 36 24 133 571 338 233 

Estudiantat 
TOTAL  

20-21 41 1.866 133 57 54 167 2318 1.907 411 

  19-20 211 1.772 72 66 54 192 2367 1.983 384 

  18-19 458 1.621 45 42 49 175 2390 2.079 311 

Estudiantat 
TITULAT  

20-21 157 180 60 43 16 130 586 337 249 

  19-20 221 59 38 28 13 113 472 280 192 

  18-19 145 38 43 21 19 150 416 183 233 

Taxa 
d'abandonament  

20-21 - 36,80% 8,50% 8,80% 8,30% 2,10% 

 
 

  19-20 
36,9
0% 

34,00% 12,50% 11,10% 9,10% 4,50% 

  18-19 
30,70

% 
- 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 

Taxa de graduació  20-21 - 30,80% 88,70% 80,70% 79,20% 85,90% 

  19-20 
44,0
0% 

30,40% 87,50% 77,80% 68,20% 85,70% 

  18-19 
42,10

% 
- 97,70% 89,30% 73,90% 91,00% 

Taxa d'eficiència  20-21 
75,60

% 
92,90% 95,60% 91,10% 98,00% 91,50% 

  19-20 
87,10

% 
94,80% 98,00% 95,70% 98,40% 95,10% 

  18-19 
90,4
0% 

97,50% 92,90% 99,70% 98,00% 94,60% 

 
 
Taxa d'Abandonament. Relació percentual entre l'estudiantat d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver acabat el 
curs anterior i que no s'han matriculat ni en aquest curs ni en l'anterior. En el cas de màster d'un any: relació percentual 
entre el nombre total d'estudiantat d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver obtingut el títol l'any acadèmic anterior 
i que no s'han matriculat ni en aquell any acadèmic ni en el posterior. 
Taxa de Graduació. Percentatge d'estudiantat que acaba la titulació en el temps previst en el pla d'estudis o en un any 
més, en relació amb la seva cohort d'entrada. Es tracta d'una mesura d'aprofitament acadèmic. 
Taxa d'Eficiència. Relació percentual entre el nombre de crèdits establerts en el pla d'estudis i el nombre total de crèdits 
en els que han hagut de matricular-se al llarg dels seus estudis el conjunt d'estudiants titulats en un curs acadèmic. 
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ARQ & CULTURA, COMUNITAT I INTERNACIONAL 
ACORDS I CONVENIS INSTITUCIONALS SIGNATS AMB ALTRES ENTITATS 
 

Entitat col·laboradora Conveni/Acord 

Ajuntament de Barcelona -
Institut de Cultura de 
Barcelona (Hub Disseny) 

Conveni de col·laboració per a la realització del projecte “Dissenyem Comerç – Xarxa 
de comerç divers de Barcelona” en el marc del MBDesing (Màster interuniversitari en 
Disseny UPC-UB), un màster pluridisciplinari on s’apliquen creativitat, innovació i 
recerca com  a eines de coneixement i proposta pel Disseny del futur.  
 
L'objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració i foment, mitjançant 
l’atorgament d’una subvenció, de l’Ajuntament de Barcelona a Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) per al desenvolupament del Projecte «Dissenyem Comerç-Xarxa 
de comerç divers de Barcelona», dirigit a posar el potencial transformador del disseny 
a l’abast del comerç de proximitat buscant que tingui un efecte multiplicador i ajudi a 
la recuperació del sector. 

Ajuntament de Barcelona 
– Institut Municipal de 
Persones amb 
Discapacitat  (IMPD) 
 
 

Conveni de col·laboració per a la realització de l’estudi d’accessibilitat del tram acordat 
conjuntament, així com del tractament i la difusió del seu anàlisi. Aquesta 
col·laboració es porta a terme en el marc de l’assignatura del Grau en Arquitectura 
ETSAB “Habitatge i Cooperació”, tot participant en el disseny i la realització d’accions 
i difusió del projecte CASBA. 

Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

 

Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de la UPC de 12.000€ per al 
cofinançament de tallers i assignatures de projectes del Màster Universitari en 
Paisatgisme MBLandArch de l’ETSAB durant el curs 2019-20. 
 
L’objecte de la subvenció és la cooperació tècnica i el suport econòmic al taller de 
Projectes II i Composició del Paisatge I, amb la finalitat de compartir coneixements, 
experiències i temes d’estudi que l’AMB realitza sobre el territori metropolità, tenint 
en compte els emplaçaments i temàtiques a proposta de l’AMB. 
 
Projecte:  “Batzacs dry stream. Redefining the relationship between Collserola natural 
park & Llobregat river” 
L'objectiu principal va ser estudiar la relació entre el municipi del Papiol i el seu entorn 
natural i urbà més pròxim: el riu Llobregat, la riera de Batzacs i el Parc Natural de 
Collserola, analitzant la relació entre els tres municipis i el seu entorn natural en tres 
aspectes principals: la millora de la BIODIVERSITAT (mitjançant el disseny topogràfic, 
el tractament d'aigües pluvials i el disseny de noves infraestructures verdes), la 
CONNECTIVITAT (física i ecològica, mitjançant el disseny d'un nou espai públic) i la 
PRODUCTIVITAT (com a condició clau del nou paisatge del segle XXI). Aquests tres 
conceptes tenen un objectiu comú: el desenvolupament sostenible de les nostres 
ciutats. 

Àrea Metropolitana de 
Barcelona

 

Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de la UPC de 10.500€ per a 
l’impuls i el cofinançament del Taller Temàtic ETSAB Visiting Studio del 5è curs del 
titulació de Grau en Estudis d’Arquitectura (GArqEtsaB) durant el segon semestre del 
curs 2019-20, així com l’edició dels seus resultats en el sisè número de de la Col·lecció 
ETSAB Visiting Studio. 
 
L’objecte d’aquesta col·laboració és la de compartir els coneixements, experiències i 
temes d’estudi que l’AMB realitza sobre el territori metropolità. Com a professors 
col·laboradors, s’ha convidat els arquitectes ETH-Zurich Josep Lluís Mateo, tot 
abordant el projecte i emplaçament sobre els equipaments esportius i culturals al Pla 
de Ponent de Gavà, amb un programa a proposta de l’AMB, que s’inicia amb una 
pregunta general, de gran escala: com imaginar un creixement urbà colonitzant 
l’exterior però conservant quantitativament una gran densitat d’espai natural.  
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També s’hi inclou la publicació del darrer número de la col·lecció, dedicat al taller 
desenvolupat per l’arquitecte Josep Lluís Mateo al quadrimestre de tardor del curs 
acadèmic 2019-20 i, així, fixar en un registre escrit, de difusió digital i en paper amb la 
impressió offset de 200 exemplars  

Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

 

Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de la UPC de 12.000€ per al 
cofinançament de tallers i assignatures de projectes del Màster Universitari en 
Paisatgisme MBLandArch de l’ETSAB durant el curs 2020-21. 
 
L’objecte de la subvenció és la cooperació tècnica i el suport econòmic al taller de 
Projectes III i Composició del Paisatge II del primer quadrimestre i del taller de 
Projectes II i Composició del Paisatge I del segon quadrimestre amb la finalitat de 
compartir coneixements, experiències i temes d’estudi que l’AMB realitza sobre el 
territori metropolità, tenint en compte els emplaçaments i temàtiques a proposta de 
l’AMB. 
 
1r semestre: RiConnect The N-150 between Cerdanyola del Vallès and Ripollet. 
Rethinking Mobility Infraestructures to reconnect neighborhoods and natural spaces.  
Segon semestre: Riera de la Salut. Redefinint la relació entre el Parc Natural de 
Collserola i el riu Llobregat. 

Àrea Metropolitana de 
Barcelona 

 

Conveni regulador de la concessió d’una subvenció a favor de la UPC de 10.500€ per a 
l’impuls i el cofinançament del Taller Temàtic ETSAB Visiting Studio del 5è curs del 
titulació de Grau en Estudis d’Arquitectura (GArqEtsaB) durant el segon semestre del 
curs 2020-21, així com l’edició dels seus resultats en el setè número de de la Col·lecció 
ETSAB Visiting Studio. 
 
L’objecte d’aquesta col·laboració és la de compartir els coneixements, experiències i 
temes d’estudi que l’AMB realitza sobre el territori metropolità. Com a professors 
col·laboradors, s’ha convidat els arquitectes de l’estudi MGM, Sevilla José Morales y 
Sara de Giles, tot abordant el projecte i emplaçament del complex esportiu i social a 
Sant Cugat del Vallès, amb un programa a proposta de l’AMB. L’estreta relació del 
complex amb el corredor verd de Collserola i la seva proximitat al polígon industrial de 
Can Magí es converteix en una oportunitat per a un possible extenció de la pràctica 
esportiva a l’aire lliure i en estreta relació amb el paisatge. 
 
L’objecte inclou la publicació del darrer número de la col·lecció, d’accés obert a 
UPCCommons i assequible als circuits internacionals de venda com Amazon, és 
dedicat al taller desenvolupat per l’estudi MGM. Morales de Giles Arquitectos, al 
quadrimestre de tardor del curs acadèmic 2020-2021. Inclou les conferències 
impartides pel Visiting Scholar, les biografies acadèmiques del Visiting Scholar i el 
Assistant Lecturer i els millors treballs del curs acadèmic, escollits pels professors 
interns col·laborador de l’ETSAB. Cada treball es presentarà amb un petit resum (500 
paraules), 5 paraules clau i la informació gràfica detallada dels exercicis.  

ASEMAS Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració, signat el 2018, per a la coordinació 
de l’actuació d’ASEMAS en el projecte “Consorci del Paranimf d’Arquitectura ETSAB”, 
amb l’objectiu de donar suport a les activitats culturals derivades de la col·lecció 
Archive Series. 

Càtedra Empresa Batlleiroig Conveni per a la creació de la Càtedra  Batlleiroig de la UPC que, sota el lema MERGING 
CITY AND NATURE la càtedra treballarà en l’aprofundiment de la capacitat que té la 
natura com a eina per combatre l’emergència climàtica a l’entorn urbà. 

Centre de Ciència i Tecnologia 
Forestal de Catalunya 

Conveni marc i conveni específic per a regular la col·laboració entre el CTFC i la UPC-
ETSAB per tal de finançar i impulsar el taller temàtic de projectes “ETSAB Visiting 
Studio” i concretament la cooperació tècnica, així com el suport econòmic al primer 
semestre del taller temàtic “ETSAB Visiting Studio” durant el curs 2020-2021, amb la 
finalitat  de fomentar la recerca en l’àmbit professional de la fusta i impartir un 
coneixement pròxim a la obra real amb visites que apropin el mon real i actual de la 
construcció amb fusta als estudiants. 
- Els professors col·laboradors del primer semestre del curs 2020-2021 seran: 
l’arquitecte finlandès i exdegà de la Universitat de Tecnologia d'Hèlsinki, Juhani 
Pallasmaa, com a professor convidat, i el doctor arquitecte Josep Bunyesc.  
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Consell Comarcal del Berguedà Acord Marc per a coordinar l’actuació entre el Consell Comarcal del Berguedà i la UPC 

en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en 
la transferència de tecnologia encaminada a l’execució de projectes de recerca i 
suport tècnic en la redacció de plans i programes de desenvolupament sòcio-
econòmic de la comarca del Berguedà en el marc dels camps d’expertesa de la 
Universitat.  

Conveni de col·laboració específic amb l’objecte de cooperar per a donar resposta al 
problema del despoblament rural de les comarques pirinenques des d’una 
aproximació estratègica i territorial en base al dèficit del parc residencial del sector, 
amb alternatives d’intervenció i promoció del territori.  
Conveni de col·laboració específic amb l’objecte der realitzar estudis a les colònies 
industrials del Berguedà en el marc de l’assignatura de 4rt curs de Projectes V-VI de 
Tarda de l’ETSAB, per tal d’afavorir la dinamització de les colònies industrials del 
Berguedà. Amb aquest projecte es duran a terme propostes d’intervenció per als 
diferents edificis que pertanyin a Colònies Industrials del Berguedà i s’elaborarà i 
editarà la publicació dels resultats i conclusions dels estudis realitzats. 

Diputació de Barcelona - Àrea 
infraestructures 

Conveni de col·laboració en el desplegament al territori de les colònies industrials del 
Riu Llobregat Nord dels casos d’estudi desenvolupats en el marc del Màster Habilitant 
(MArqEtsaB) i del Màster de Projectació Urbanística, ambdós de l’ETSAB, en base al 
coneixement de la demarcació i de les problemàtiques urbanístiques i territorials dels 
àmbits objecte d’estudi. La Diputació de Barcelona ha contribuït a la promoció, al 
debat i la innovació territorial mitjançant la difusió dels treballs resultants dels 
Màsters, procedint a la seva edició i publicació. 

Diputació de Barcelona - Àrea 
infraestructures 

Conveni de col·laboració amb l’objecte de regular la subvenció de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte/activitat següent: ”la realització d’un taller de 
paisatgisme al Parc del Montnegre i el Corredor”, en el marc del màster MBLandArch 
edició 2019-20 (organitzat per l’ETSAB de la UPC) i desenvolupat dins les assignatures 
de Projectes I, Elements de Composició i les MBLandArch Lectures. La finalitat ha 
estat la de fomentar el debat i la generació de coneixement i propostes d’ordenació 
del territori per a la redacció del Pla de protecció del medi natural i del paisatge del 
Parc. 
 
Per altra banda, la subvenció ha possibilitat la realització de dos visites, una a l’àmbit 
d’estudi juntament amb la Direcció del Parc Natural del Montnegre i Corredor i una 
altra a una àrea afectada per incendi forestal i gestionada amb cremes prescrites a 
Tarragona.  L’experiència ha estat molt ben valorada pels alumnes, pel suport tècnic i 
de coneixement rebut i per la estreta relació amb les administracions vinculades a 
l’àmbit d’estudi que aporten coneixement i proximitat als problemes reals que 
necessiten una resposta de planificació paisatgística i transdisicplinar.  
 

Diputació de Barcelona - Àrea 
infraestructures 

Conveni de col·laboració amb l’objecte de regular la subvenció de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte/activitat següent: ”la realització d’un taller de 
paisatgisme al parc del Garraf en el marc del màster MBLandArch edició 2020 
(organitzat per l’ETSAB de la UPC). També inclou la publicació dels resultats del taller 
realitzat al parc del Montnegre i el Corredor de l’edició anterior 2019-20.  
 
La finalitat ha estat la de fomentar el debat i la generació de coneixement i de 
propostes d’ordenació del territori per a la redacció del Pla de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc del Garraf. 
 
La subvenció  ha possibilitat la realització de les activitats dins el curs de Projectes 1, 
amb la participació de professionals de la planificació del paisatge i els tècnics de les 
administracions competents a l’àmbit de treball que han participat en el seguiment del 
treball acadèmic. A més, es complementa l’activitat acadèmica amb realització de 
taules rodones complementàries a l’assignatura de Projectes (agents i valors del 
paisatge, ecologia d’incendis; vulnerabilitat a incendis forestals, paisatges agroforestals 
i urbanitzacions; gestió i sistemes de producció). 
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Gira Ibérica Conveni per a regular un patrocini per al projecte “Sistemes Domòtics a l’ habitatge en 
temps de pandèmia”, tot col·laborant en la publicitat de l’empresa en visites d´edificis  
amb sistemes d´il·luminació rellevants, participació en sessions crítiques i les 
publicacions del curs en relació al seu objecte docent. 

Hermandad Nacional de 
Arquitectos (Pròrroga)  

Pròrroga al conveni de 2019 per a donar suport  a activitats complementàries dels 
estudis de grau. En particular, a l’organització de “Visites d’Obra HNA” i el “Plan 
Conecta HNA”, un accés gratuït a cursos de formació online. 

MAPEI SPAIN SA Acord de col·laboració per a la impressió a impremta de la 1a edició del llibre “Las 
razones de la forma y la formación del arquitecto”, de Ignacio Paricio Ansuátegui, de 
150 exemplars, amb la cessió de 50 exemplars per a MAPEI que els distribueix a la seva 
conveniència. 

Museu Nacional d'Art de 
Catalunya 

Conveni de col·laboració amb l’objectiu de fomentar la realització d’accions conjuntes 
entre el Museu Nacional i l’ETSAB de la UPC, considerant la coincidència dels seus fins 
i la voluntat de potenciar i aprofundir en les seves relacions, en el camp de la divulgació 
del patrimoni i d’altres assumptes d’interès comú relacionats amb el camp científic, 
artístic i cultural. 

Museu Picasso de Barcelona Acord de col·laboració per a la cessió temporal de les escultures en guix de la col·lecció 
de l’ETSAB, Venus de Milo u Venus de Medici, per a l’exposició “Picasso, els quaderns” 
que se celebra al Museu Picasso entre l’1 de desembre de 2020 i el 4 d’abril de 2021. 

Rebuild Expo Acord de col·laboració per a l’esdeveniment boutique d’innovació Rebuild dedicat a 
impulsar el sector de l’edificació, que es va celebrar a Barcelona el 2020, juntament 
amb el Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0.  
Inclou la programació de l’espai “Premium” –transversal d’excel·lència i transferència 
universitària, no presencial, organitzat des de l’ETSAB, com a part del programa 2020 
de Paranimf d’Arquitectura ETSAB– de les “Sessions transversales ETSAB: 
Arquitectura-Universitat-Indústria”. 
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PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES (CCE) 
Les pràctiques acadèmiques externes són una estada tutelada en una entitat col·laboradora, amb l'objectiu 
de desenvolupar tasques pròpies de l'exercici professional, tot aplicant i complementant els coneixements 
adquirits en la formació acadèmica.  
 
Cada titulació impartida té assignat un tutor de les pràctiques externes, que al curs 2020/21 van ser: 

Grau en Estudis d'Arquitectura / Grau en Arquitectura / 
M.U. en Arquitectura / M.U. en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona 

Ernest Redondo / 
Daniel García Escudero 

M.U. en Paisatgisme Luis Maldonado 
M.U. en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona J.M. Fort 

 
La via habitual per realitzar pràctiques acadèmiques externes són els Convenis de Cooperació Educativa 
(CCE) que s’han de signar abans de l'inici de la pràctica. Aquests són els indicadors evolutius principals, que 
posen de manifest la forta davallada, respecte als cursos anteriors, dels nombres totals de CCE signats i 
d’empreses i estudiants participants, com a conseqüència de les restriccions ocasionades per la pandèmia 
de la COVID-19. 
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MOBILITAT DE L’ESTUDIANTAT I DEL PDI 
L’ETSAB organitza programes d’intercanvi acadèmic d’estudiantat i professorat amb gairebé 90 escoles 
d’Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania, en el marc dels programes Erasmus+, Sicue, UPC-Xina i altres 
acords bilaterals entre escoles.  Anualment, més d’un centenar d’estudiants de l’ETSAB segueixen estudis 
en algunes de les millors escoles d’arquitectura i paisatgisme del món, seguint els programes de tutoria i 
convalidació que són coordinats pel professorat de l’escola (tutors i tutores de mobilitat). Paral·lelament 
l’escola rep estudiantat d’altres institucions, tant de programes d’intercanvi com visitants, interessats en els 
ensenyaments de l’ETSAB i atrets per la ciutat que els acull. La comunitat educativa s’enriqueix així en el 
constant diàleg entre aproximacions, coneixements i sensibilitats molt diverses, pròpies d’escoles 
d’arquitectura de tradició variada. Aquests són els principals indicadors de la mobilitat a l’escola, que s’han 
vist afectades per “l’efecte” pandèmia: 
 

Mobilitat 2019/20 2017/18 2016/17 
Acords 105 105 82 (*) 
Països 40 34 39 
Estudiants Out 138 118 54 
Erasmus-Pràctiques 9 2 4 
Estudiants In 123 125 43 
Visitants 23 12 0 
Estades PDI 31 6 (*) 

(*) estades docents Erasmus+ KA 103 STA 2019/20 i 2020/21 prorrogades fins maig 2022 
 
Fets singulars en la gestió de la mobilitat: 
● Estada estudiants a fora d’Europa aplaçada al 2Q 
● Gestió de la possibilitat canvi durada estada, de l’ excepcionalitat nominacions/admissions 2Q i de les 

renuncies i cancel·lacions pre i post matrícula (57 renuncies_ 21 abans matrícula, 36 post-matricula) 
● Mesures excepcionals convocatòria 21-22 per afectacions Covid: estada estudiants de fora d’Europa 

aplaçada al 2Q, excepcionalitat nominacions/admissions 2Q i gestió 36 renuncies estudiants admesos 
 

Acords de mobilitat de l’estudiantat (SMS) i el PDI (STA) el curs 2019/20: 

País Ciutat Centre-Universitat SMS i/o 
STA 

ERASMUS+ KA-103 SMS 

Alemanya Berlin Fakultät VI - Institut für Architektur/Institut für Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung - Technische Universität Berlin 

SMS i STA 

  Fakultät VI - Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung - Technische 
Universität Berlin SMS i STA 

 Darmstadt Fachbereich Architektur - Technische Universität Darmstadt SMS i STA 

 München Fakultät für Architektur - Technische Universität München SMS i STA 

 Stuttgart Fakultät Architektur und Stadtplanung / ITKE Institut für Tragkonstruktionen und 
Konstruktives Entwerfen - Universität Stuttgart SMS i STA 

Àustria Wien Fakultät für Architektur und Raumplanung - Technische Universität Wien SMS i STA 

Bèlgica Bruxelles Faculté d'Architecture La Cambre-Horta - Université Libre de Bruxelles SMS i STA 

  Faculteit Architectuur. Campus Sint Lucas - Katholieke Universitéit Leuven SMS i STA 

Eslovènia Ljubljana Fakulteta za arhitekturo - Univerza V Ljubljani SMS i STA 

Finlàndia Helsinki Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu - Aalto-Yliopisto SMS i STA 

França Lille École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille SMS i STA 

 Lyon École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon SMS i STA 

 Paris École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette SMS i STA 

  École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville SMS i STA 

  École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais SMS i STA 

 Toulouse École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse SMS i STA 

 Versailles École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles SMS i STA 

Grècia Athina Scholi Architektonon - Ethniko Metsovio Polytechnio SMS i STA 

Hongria Budapest Épitészmérnöki Kar - Budapesti Mûszaki Egyetem SMS i STA 

Irlanda Dublin School of Architecture, Planning and Environmental Policy - University College 
Dublin 

SMS i STA 
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Itàlia Ferrara Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Ferrara SMS i STA 

 Firenze Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Firenze SMS i STA 

 Milano Scuola di Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni - Politecnico di 
Milano SMS i STA 

 Palermo Scuola Politecnica - Università degli Studi di Palermo SMS i STA 

 Roma Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Roma Tre SMS i STA 

  Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' SMS i STA 

 Torino Collegio di Architettura - Politecnico di Torino SMS i STA 

 Venezia Dipartimento Architettura Costruzione Conservazione - Università Iuav di Venezia SMS i STA 

Lituània Kaunas Statybos ir architektūros fakultetas - Kauno Technologijos Universitetas SMS i STA 

Noruega Oslo Arkitektur- Og Designhøgskolen I Oslo SMS i STA 

 Trondheim Fakultet for arkitektur og billedkunst - Norges Teknisk Naturvitenskapelige 
Universitet SMS i STA 

Països 
Baixos 

Delft Faculteit Bouwkunde - Technische Universiteit Delft SMS i STA 

Polònia Krakow Wydzial Architektury - Politechnika Krakowska SMS i STA 

Portugal Lisboa Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa - Universidade de Lisboa SMS i STA 

  Instituto Superior de Agronomia - Universidade de Lisboa SMS i STA 

  Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa SMS i STA 

 Porto Faculdade de Arquitectura - Universidade do Porto SMS i STA 

Regne Unit Glasgow Mackintosh School of Architecture - Glasgow School of Art SMS i STA 

República 
Txeca 

Praha Fakulta Architektury - Ceské Vysoké Ucení Technické V Praze SMS i STA 

Romania Bucarest Universitatea de Arhitectura Si Urbanism "Ion Mincu" SMS i STA 

Suècia Lund Lunds Tekniska Högskola - Arkitektskolan - Lunds Universitet SMS i STA 

 Stockholm Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad - Kungliga Tekniska Högskolan SMS i STA 

Turquia İstanbul Mimarlık Fakültesi - Yildiz Teknik Universitesi SMS i STA 

ERASMUS+ KA-103 STA 

Alemanya Berlin Beuth Hochschule für Technik Berlin STA 

Àustria Graz Fakultät für Architektur - Technische Universität Graz STA 

Dinamarca Copenhage
n 

CITA - Center for IT og Arkitektur - The Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
For Arkitektur, Design Og Konservering 

STA 

França Champs-
sur-Marne 

École Nationale Supérieure d'Architecture de la ville et des territoires de Marne la 
Vallée 

STA 

 Grenoble École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble STA 

Itàlia Aquila Accademia di Belle Arti di l'Aquila (Scuola di Scenografia) STA 

 Bari Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura - Politecnico di 
Bari STA 

 Pisa Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Università di Pisa STA 

Malta VALLETTA University of Malta - Faculty for the Built Environment STA 

Polònia Warszaw Wydzial Architektury - Politechnika Warszawska STA 

Portugal Braga Universidade do Minho STA 

Regne Unit Cardiff Welsh School of Architecture - Cardiff University STA 

Turquia Ankara Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Atilim Üniversitesi STA 

 İstanbul Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Bahçeşehir Üniversitesi STA 

EMiLA 

Alemanya Hannover Fakultät für Architektur und Landschaft - Leibniz Universität Hannover SMS i STA 

França Versailles École Nationale Supérieure Du Paysage de Versailles SMS i STA 

Països 
Baixos 

Amsterda
m 

Academie van Bouwkunst Amsterdam - Amsterdamse Hoghschool Voor Kunsten SMS i STA 

Regne Unit Edinburgh Edinburgh College of Art - University of Edinburgh SMS i STA 

UPC-EUROPA 

Bòsnia i 
Hercegovina 

Sarajevo Arhitektonski Fakultet - Univerzitet U Sarajevo SMS 

Suïssa Lausanne Faculté de l'environnement naturel, architectural et construit - École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne 

SMS 

 Mendrisio Accademia di Architettura di Mendrisio - Università della Svizzera Italiana SMS 

 Winterthur Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen - Zürcher Hochschule Für 
Angewandte Wissenschaften SMS 

 Zurich D-Arch - Eidegenössische Technische Hochschule Zürich SMS 

SICUE 

Espanya Alacant Escola Politècnica Superior d'Alacant - Universitat d'Alacant SMS 
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 Donosti Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián - Universidad del Pais 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea SMS 

 Madrid Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid - Universidad Politécnica de 
Madrid SMS 

 Málaga Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga - Universidad de Málaga SMS 

 Sevilla Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla - Universidad de Sevilla SMS 

 València Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia - Universidad Politécnica de 
Valencia SMS 

UPC-AMERICA LATINA 

Argentina Buenos 
Aires 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad de Buenos Aires SMS 

 Rosario Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - Universidad Nacional de Rosario SMS 

Brasil Porto 
Alegre 

Uniritter - Centro Universitário Ritter Dos Reis SMS 

 Rio de 
Janeiro 

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
SMS 

 Sao Paulo Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de Sao Paulo SMS 

Colòmbia Bogotá Facultad de Arquitectura y Diseño - Universidad de Los Andes SMS 

Mèxic Guadalajar
a 

CUAAD- Centro universitario de Arte, Arquitectura y Diseño - Universidad de 
Guadalajara 

SMS 

 México Df Facultad de Arquitectura - Universidad Nacional Autónoma de México SMS 

 Monterrey Escuela de Arquitectura - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey SMS 

Uruguai Montevide
o 

Facultad de Arquitectura (FARQ) - Universidad de la República (Uruguay) SMS 

Xile Santiago 
de Chile 

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño - Universidad Diego Portales SMS 

  Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos - Pontificia Universidad 
Católica de Chile SMS 

 Valparaiso Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Pontificia Univ. Católica de Valparaíso SMS 

UPC-CANADA 
Canadà Montreal Faculté de l'Amenegement - Université de Montréal SMS 

UPC-USA 

Estats Units 
d'Amèrica 

Atlanta College of Architecture - Georgia Institute of Technology SMS i STA 

 Chicago College of Architecture - Illinois Institute of Technology-Chicago SMS i STA 

 New York Bernard and Anne Spitzer School of Architecture - The City College of New York SMS 

 Springfield Hammons School of Architecture - Drury University SMS 

UPC-AUSTRALIA 

Austràlia Melbourne School of Architecture & Design - Royal Melbourne Institute of Technology SMS i STA 

 Sidney Faculty of Design, Architecture and Building - University of Technology Sydney SMS 

UPC-ASIA 

Corea del 
Sud 

Seoul College of Engineering. Department of Architecture - Hanyang University SMS i STA 

Japó Tokyo Faculty of Fine Arts. Department of Architecture - Tokyo Geijutsu Daigaku SMS i STA 

  Faculty of Science and Engineering. Department of Architecture - Waseda Univ. SMS 

UPC-CHINA + DMD 
Xina Shanghai College of Architecture and Urban Planning - Tongji University SMS i STA 

ERASMUS+ KA-107 STA 

Canadà Edmonton University of Alberta STA 

Estats Units 
d'Amèrica 

Newark New Jersey Institute of Technology STA 

Japó Kyoto School of Science and Technology – Department of Architecture and Design - 
Kyoto Institute of Technology 

STA 

Malàisia Kuala 
Lumpur 

International Islamic University Malaysia STA 

  Universiti Kuala Lumpur STA 

Marroc Fès  Ecole Euro-Mediterranean d'Architecture de Design et d'Urbanisme - Université 
Euro-Méditerranéenne de Fès 

STA 

 Tetuan Abdelmalek Essaâdi de Tetuan STA 

Tunísia Tunis Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de Tunis - Université de Carthague STA 

Xina Beijing Beihang University STA 
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TALLERS/JORNADES/CURSOS 
Durant el curs 2020/21 s’han organitzat activitats acadèmiques internacionals, conjuntament amb altres 
institucions, segons es mostra a continuació: 
 

TALLER   RESPONSABLE 
ETSAB 

ORGANITZAT PER LLOC DATES 
TALLER 

X BCN-TSINGHUA STUDIO_ 
COVID's LANDSCAPE 

Marina CERVERA ETSAB (MBLandArch) + 
TSINGHUA University (Beijing, 
Xina) + LaSalle + URV Reus 

[online] 11-15 gener 
2021 

La Salut STREAM _ REDEFINING 
THE RELATIONSHIP BETWEEN 
COLLSEROLA NATURE PARK & 
LLOBREGAT RIVER 

Javier ZALDIVAR ETSAB (MBLandArch) + University 
of Illinois at Urbana-Champaign 

[online] 25 gener - 5 
febrer 2021 

La Festa del Silenci Carles SALA, Relja 
FERUSIC 

Setmana d'Arquitectura 2021 Barcelona 6 abril - 10 
maig 2021 

 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-

internacional/r_tallers-
internacionals/2021/21-tsinghua-poster.pdf 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-

internacional/r_tallers-
internacionals/2021/21_lasalut-poster.pdf 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-

internacional/r_tallers-
internacionals/2021/21_festasilenci.pdf 

 

Campus de Ultzama. Fundación 
Arquitectura y Sociedad 

Direccio ETSAB 
(Héctor Mendoza) 

Fundación Arquitectura y Sociedad Ultzama, 
Navarra 

28 junio - 3 
julio 2021 

RCR Summer Workshop ONLINE 
2021 _ II E-WORKSHOP 
INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA Y PAISAJE 

Miriam GARCIA / 
Robert De PAAUW 

RCR Aranda Pigem Vilalta 
ARQUITECTES - RCR BUNKA 
Fundació Privada 

[online] 5 - 23 juliol 
2021 

Tongji Summer Program 2021 | 
ZOOTOPIA : Building a shared 
future for all life 

Pau VILALLONGA CAUP _ Tongji University 
(Shanghai, Xina) 

[online] 9 a 28 juliol 
2021 

 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-
internacional/r_tallers-
internacionals/2021/21_ultzama_poster.pdf 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-
internacional/r_tallers-
internacionals/2021/poster-rcr_etsab-21.pdf 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-
internacional/r_tallers-
internacionals/2021/21_zootopia-poster.pdf 

 

https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21-tsinghua-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21-tsinghua-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21-tsinghua-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_lasalut-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_lasalut-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_lasalut-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_festasilenci.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_festasilenci.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_festasilenci.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_ultzama_poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_ultzama_poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_ultzama_poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-rcr_etsab-21.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-rcr_etsab-21.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-rcr_etsab-21.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_zootopia-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_zootopia-poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_zootopia-poster.pdf
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WAUM 2021_CHILE 
 XII Workshop Arquitectura 
Universidad Mayor DISPOSITIVO 
VIRTUAL HABITABLE | 
CONQUISTA DEL 
CIBERESPACIO 

Andrea ORTEGA Facultad de Arquitectura 
Universidad Mayor (Santiago de 
Chile) 

[online] 9 a 23 agost 
2021 

summer school KU LEUVEN_ 
Eurometropoli: a blue space in 
transition 

Eulàlia GÓMEZ KU Leuven - ENSAP Lille - UC 
Louvain 

Roubaix, 
FR 

30 agost - 8 
setembre 2021 

 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-

internacional/r_tallers-
internacionals/2021/21_waum_chile_poster.pdf 

 
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-

internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-
kuleuven-21.pdf 

 

 
 

  

https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_waum_chile_poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_waum_chile_poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/21_waum_chile_poster.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-kuleuven-21.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-kuleuven-21.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/c-internacional/r_tallers-internacionals/2021/poster-kuleuven-21.pdf
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PROJECTES DE COOPERACIÓ 
Projectes presentats a les convocatòries 2020 i 2021 patrocinats pel CCD-Centre de Cooperació per al 
Desenvolupament de la UPC: 

 
 

Any Títol projecte País Responsable i 
Participants 

Rol Vinculació 
UPC 

2020 Claus per a la detecció i diagnosi de 
les comunitats d’alta vulnerabilitat 
socioresidencial 

Espanya Sara Vima Grau Resp. PDI 

Espanya Pere Joan Ravetllat Mira Part. PDI 

Espanya Pilar Garcia Almirall Part. PDI 

Espanya Còssima Cornadó 
Bardón 

Part. PDI 

2020 Plataforma de treball col·laboratiu 
contra la COVID19 dissenyadors-
enginyers-sanitaris. 

Espanya JOSE MARIA MONGUET 
FIERRO 

Resp. PDI 

Espanya Josep Mª Fort Mir Part. PDI 

Espanya Michelle Catta-Preta Part. Doctorand 

2020 ARQUITECTURAS PORTÁTILES: 
VISERAS DE PROTECCION FACIAL 
FRENTE AL COVID19 
Lab-Maq_ETSAB 

Espanya MARIA ELENA 
FERNANDEZ SALAS 

Resp. PDI 

Espanya Felix Solaguren-Beascoa 
del Corral 

Part. PDI 

Espanya Lluis Gimenez Mateu Part. PDI 

Espanya Xavier Ferrer Masip Part. PAS 

2020 Continuïtat del Projecte 
d'enfortiment de capacitats 
agroproductives de comunitats rurals 
a Cochabamba i rehabilitació 
sostenible funcional del canal de reg 
Pirigallo i el seu entorn. Pla 
participatiu de desenvolupament 
integral amb Kawsay, ASF, UNIBOL i 
UMSS. 

Bolívia Andrea Martín Garcés Resp. Estudiant 
de grau 

Bolívia Irina Berdonces Bonelo Part. Estudiant 
de grau 

2021 Maquetació i publicació del material 
didàctic generat al Taller en fusta 
escala 1:1_ Mòdul Habitar mínim 

Espanya Judit Taberna Torres Resp. PDI 
Queralt Garriga Gimeno Part. PDI 

2021 Soluciones basadas en la naturaleza 
para promover el reuso de aguas 
residuales en forestación de zonas de 
la costa peruana. 

Perú Rosario Margarita 
Pastor Zegarra 

Resp. PDI 

Camila Sofía Acuña 
Torres 

Part. Estudiant 
de grau 

Joyce Dafne Marchan 
Guadalupe 

Part. Estudiant 
de grau 

2021 Itinerario académico para el 
reconocimiento de laboratorios 
locales de conflictividad y resiliencia 
climática en cinturones informales de 
Bogotá 

Colòmbia Duván Hernán López 
Meneses 

Resp. Doctorand 

Antonieta Peregrina Part. Alumni 

2021 Claus per a la detecció i diagnosi de 
comunitats d'alta vulnerabilitat 
socio-residencial al barri del Raval 

Espanya Sara Vima Grau Resp. PDI 
Pere Joan Ravetllat Mira Part. PDI 
Pilar Garcia Almirall Part. PDI 
Còssima Cornadó 
Bardón 

Part. PDI 
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2021 Redacció d’un pla territorial de 
desenvolupament urbà i rural amb la 
participació comunitària a la Vereda 
La Aldea, Medellín 

Colòmbia Inés Aquilué Junyent Resp. PDI 
Berta Hernández Pérez Part. Estudiant 

de grau 
Eduard Rodríguez 
Martínez 

Part. Alumni 

2021 Rehabilitación de una escuela 
existente y construcción de letrinas 

Nicaragua Erick Rodrigo Ordóñez 
Alfaro 

  Estudiant 
de màster 

Raúl Heras Díez Part. Alumni 
2021 Construcción una escuela 

bioclimática de 3 aulas EPP 
Manandougou, en la región de 
Bafing (Costa de Marfil) 

Costa d'Ivori Eric Cruz Jara Resp. Estudiant 
de grau 

2021 Diagnosi tècnica i proposta 
d’actuació al Parc Històric de 
Chinchero (Perú) 

Perú Judit Taberna Torres Resp. PDI 
Ereide González Zabalza Part. Estudiant 

de grau 
Karin Elke Hofert Feix Part. PDI 
Alba Almansa Llamas Part. Estudiant 

de grau 
 
 
 

ACTIVITATS ACADÈMIQUES/CULTURALS 
 

BENVINGUDA A L'ESTUDIANTAT  
Acte online de benvinguda a l'estudiantat de nou accés al Grau en estudis 
d'Arquitectura de l'ETSAB. Curs 2020-21 
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/pla-acollida/historic/historic-de-sessions-dacollida 

 
 

 
Habilitación en las Escuelas públicas de Arquitectura de España 
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/estudis-darquitectura 
Després de la conversió dels Estudis d'Arquitectura a 
Espanya al model europeu de Grau + Màster, l'habilitació es 
produeix a la majoria d'escoles públiques després de cursar 
un “Màster Habilitant”. Aquesta situació, que comença el 
2014, ha suposat un canvi de paradigma en la formació en 
arquitectura, amb l'aparició de la figura del Graduat, 
indispensable per accedir al màster i sense atribucions 
professionals. 
 
L’objectiu de la trobada va ser reflexionar i debatre sobre els 
anys d´experiència dels màsters habilitants, en contraposició 
a una formació prèvia integrada que tenia el PFC com el 
desenllaç d’una carrera de cinc anys. Sota aquest marc, el 
debat se centrarà en tres àmbits: La relació de grau i màster, 
a nivell de continguts, matèries i sistema d’accés, TFG versus TFM (PFC); l'estructura interna del Màster 
Habilitant; propòsits de l’habilitació 
 
 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/pla-acollida/historic/historic-de-sessions-dacollida
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/estudis-darquitectura
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Cerimònia de Graduació ETSAB 2020 
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/que-fem 
 

 
 
 
Col·lecció — ARCHIVE SERIES — 2: 50è Aniversari Universitat Politècnica de 
Catalunya · BarcelonaTech — Beyond the ETSAB Archive 1875–2025 
https://etsab.upc.edu/ca/escola/archiveseries/2/col-leccio-archive-series-2 
 
L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona compta, a més de les col·leccions fotogràfiques 
adquirides per a l’ensenyament de la història de l’arquitectura, amb un fons de 44.000 plaques de vidre 
realitzades per professors i estudiants de la institució entre els anys 1880’s i 1920’s. Després de la fundació 
de l’escola, els seus primers directors van entendre que a més de l’ensenyament científic a les aules, 
l’arquitectura necessitava ser coneguda en la seva realitat material concreta. Va ser per això que van 
organitzar excursions científiques amb els seus estudiants. Els viatges s’organitzaven en funció dels 
monuments que es volien visitar. Eren en la seva majoria, els grans representants de l’arquitectura històrica 
medieval espanyola i del sud de França. Des de Carcassonne, fins a València, des de Palma a Santiago de 
Compostel·la, sense oblidar Toledo o Granada. Els futurs arquitectes van mesurar, van dibuixar i van 
fotografiar tot allò que visitaven. 
 
La segona edició del premi d’Arquitectura ARCHIVE SERIES, que en l’edició del 2021 el lema és  La fotografia 
com a model. El seu tema és la redacció d’un text en el qual cadascun dels participants triï, com a mínim dos 
i com a màxim quatre imatges de les 148 fotografies seleccionades de la col·lecció de l’ETSAB. 
 
 

 
 
 
 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/que-fem
https://etsab.upc.edu/ca/escola/archiveseries/2/col-leccio-archive-series-2
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A PUNTS (INTERIORS) 
https://etsab.upc.edu/ca/noticies/a-punts-interiors-1 
 
Nous números d’A punts (interiors), que és una col·lecció de documents que 
recopila experiències, relats, lliçons, matisos, crítiques, qüestions i situacions 
diverses de persones que formen o han format part de la comunitat humana, 
acadèmica i professional de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona. 
 
#016 Enric Miralles: desdibuixant límits entre re-presentació i projecte (per 
Isabel Zaragoza i Jesús Esquinas-Dessy) [llegir] [imprimir] 
#017 Digital versus handcraft fabrication. Architectural elements with 
complex geometry in different contexts, Scandinavia and latin america (per Héctor Mendoza i Mara 
Partida) [llegir] [imprimir] 
#018 Espais col·lectius híbrids físico-digitals (Paràmetres i processos dels espais urbans híbrids entre 
l’espai públic físic i l’espai procomú digital) (per Relja Ferusic) [llegir] [imprimir] 
#019 Foreword to Antigoni Kantasakou’s Rethinking Modernity... (per Antonio Millán) [llegir] [imprimir] 
#020 Una cuestión de sombras B. Lubetkin. Av. Versailles 23. París 1925 (per Pere Joan Ravetllat) 
[llegir] [imprimir] 
#021 Per què l’arquitecte és sord? Una reflexió entorn la sordesa professional...  (per Francesc Daumal i 
Domènech) (ESP) [llegir] [imprimir]  
#022 L'habitació exterior (per Queralt Garriga) (CAT) [llegir] [imprimir]  
#023 Más con menos (por Joaquim Sabaté) (ESP) [llegir] [imprimir] 
#024 Artificial Nature (Towards a New Production) (per Carles Sala) (ANG) [llegir] [imprimir ] 
#025 Debats vius i debats morts en Arquitectura i Urbanisme (per Josep Muntañola Thornberg) (CAT) 
[llegir] [imprimir]  
#026 Construir, recortar y contemplar. El horizonte en la construcción del paisaje (por Ricardo Elías 
Baracaldo Guerrero) (ESP) [llegir] [imprimir]  
#027 Vogadors · Architectural rowers (per Jordi Badia i Félix Arranz) (CAT) [llegir] [imprimir]  
#028 Els valors de l’arquitectura catalana (per Josep Maria Montaner i Martorell) (CAT) [llegir] [imprimir]  
#029 Taking Time (per Anupama Kundoo) (ENG) [llegir] [imprimir]  
#030 30 en 1 (treinta espacios en uno) Las parcelaciones de vivienda aislada de la región 
metropolitana de Barcelona (per Ángel Martín Ramos, Joan Florit Femenias i Ignasi Rincón Riquelme) 
[llegir] [imprimir]  
 
Homenatges i reconeixements 
+ Moisés Gallego in memoriam (por Enrique Granell) (ESP) [llegir] [imprimir] 
+ ...a propòsit del professor Federico Correa (per Enric Granell, Toni Moragas, Jaume Bach, Carlos 
Ferrater i Félix Solaguren-Beascoa) [llegir] [imprimir] 
+ En memòria de Joan Margarit (per quim Español) [llegir] [imprimir] 
+ El Joan formava part de l’equip... En memòria de Joan Arias Roig, 1948-2021 (per Màrius Quintana i 
Jordi Adell) (CAT) [llegir] [imprimir]  
+ Una persona bona. Eduard Calafell Lafuente 1950-2021 (per Víctor Brosa) (CAT) [llegir] [imprimir]  
+ Banyolí de soca-rel. Jeroni Moner 1950-2021 (per Ernest Redondo) (CAT) [llegir] [imprimir]  
 
 

https://etsab.upc.edu/ca/noticies/a-punts-interiors-1
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n16-izaragoza-jesquinas.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n16-izaragoza-jesquinas-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n17-hector-mendoza.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n17-hector-mendoza-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n18-ferusic.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n18-ferusic-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n19-a-millan.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n19-a-millan-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n20-pj-ravetllat.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n20-pj-ravetllat-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n21-francesc-daumal.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n21-francesc-daumal-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n22-queralt-garriga.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n22-queralt-garriga-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n23-quim-sabate.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n23-quim-sabate-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n24-sala.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n24-sala-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n25-muntanola.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n25-muntanola-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n26-baracaldo.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n26-baracaldo-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n27-vogadors.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n27-vogadors-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n28-jmmontaner.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n28-jmmontaner-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n29-kundoo.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n29-kundoo-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n30-martin-ramos.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__n30-martin-ramos-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__moises-gallego_a4-digital.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__moises-gallego_a5-pliego.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-federico-correa.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-federico-correa-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-joan-margarit.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-joan-margarit-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-joan-arias.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-joan-arias-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-eduard-calafell.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-eduard-calafell-booklet.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-noni-moner.pdf
https://etsab.upc.edu/ca/shared/noticies/noticies-de-portada/210-etsab/arxius-pdf-diversos/a-punt/a-punts-int__necrologica-noni-moner-booklet.pdf
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MÚSICA AMB ENGINY. UNA MIRADA TRANSVERSAL 
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/11/15131414/201120-UPC2.pdf 
https://memoriadigital.upc.edu/items/show/21607 
 

L’ESTUDI SIMULTANI DE LA MÚSICA A PARTIR DE L’ESTUDI D’UN 
INSTRUMENT I L’ENGINYERIA, L’ARQUITECTURA I CIÈNCIES 
 
ARQUITECTURA I MÚSICA. JAZZ, SOFTWARE LLIURE, EL 
FENOMEN DEL SO. LA RESSONÀNCIA  
 
Ignasi Terraza, pianista (CSMMB) i enginyer informàtic per la UPC 
Galdric Santana, arquitecte i músic, dissenyador de les campanes de 
la Sagrada Família Taula de debat Mario Torre i Guillermo Abad 
Actuació musical: Iria Ayán (cello) i Ignasi Terraza (piano) Presenta i 
modera: Mireia Planas, professora de piano del Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona 
 

 
Presentacions màsters ETSAB  
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/masters 
Cada any es presenten els màsters, des de la pandèmia en sessions online. 

 

  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/11/15131414/201120-UPC2.pdf
https://memoriadigital.upc.edu/items/show/21607
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/masters
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PROJECCIÓ I COMUNICACIÓ 
OPENETSAB 2021 
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/open-etsab 
https://www.instagram.com/open_etsab/ 
 

OpenEtsaB és una iniciativa, encetada el curs 2018/2019, per 
mostrar el treball de l’estudiantat de l’escola.  
 
La primera edició va ser presencial i oberta als grups d’interès i la 
ciutat, mostrava evidències del Grau en Estudis d’Arquitectura 
(GArqEtsaB) i del Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB). 
Des de llavors s’han organitzat 2 exposicions més, Open Etsab 2020 
i 2021, en format online (instagram @open_etsab) estesa a tots els 
estudis de l’escola.  
 
Principals indicadors 2021: 400 publicacions, 1.715 seguidors 
 

  
 

 
PÀGINA WEB ETSAB 
https://etsab.upc.edu 
 
Visites-usuaris-sessions. Any 2020 
 

 
 
 

 
 
 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/open-etsab
https://www.instagram.com/open_etsab/
https://etsab.upc.edu/
https://www.instagram.com/open_etsab/
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XARXES SOCIALS 

    
https://www.youtube.com/channel/UCtl4f60RqnHN-

-v-vxoKB4w 
 

https://www.instagram.com/etsab_barcelona/ 
 

https://www.facebook.com/etsab.barcelona.7 
 

https://twitter.com/ETSABarcelona 
 

Subscrits: 845 (+141%) Subscrits: 7.132 (+23%) Subscrits: 5.923 (+2%) Subscrits: 4.253 (+10%) 
 
 

Dades al canal Youtube  
Nombre de vídeos publicats 150 
Temps total de visualització 2.553 hores 
Durada mitjana visualitzacions gravacions 7,5 minuts 
Subscriptors 845 (350 al 

2020) 
Visualitzacions totals 22.239 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtl4f60RqnHN--v-vxoKB4w
https://www.youtube.com/channel/UCtl4f60RqnHN--v-vxoKB4w
https://www.instagram.com/etsab_barcelona/
https://www.facebook.com/etsab.barcelona.7
https://twitter.com/ETSABarcelona
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RECURSOS I SERVEIS 
DADES ECONÒMIQUES 
El pressupost del 2021 va ser un pressupost molt ajustat marcat principalment per les conseqüències de la 
pandèmia que es van iniciar el març del 2020. En aquest sentit, l’exercici 2021 va ser un pressupost de 
contenció amb un decreixement global del -21% respecte de l’any 2020, i un -25% dels ingressos propis de 
l’ETSAB produït pel context de la crisi sanitària global de pandèmia de la COVID -19. 
 
Aquesta és una situació totalment excepcional que no només afecta a l’ETSAB sinó també a les universitats 
públiques i al nostra país que ens porta a una crisi social i econòmica que va calant profundament. 
 
La situació marcada per la COVID -19 ens ha portat a tancar molts dels espais de l’escola i per tant no generar 
ingressos ni en els laboratoris ni pels cànons i lloguers de les nostres instal·lacions. La previsió d’uns convenis 
de cooperació educativa s’han convertit en la pràcticament l’única font d’ingressos per l’escola. 
 
Per millorar els nostres espais docents s’ha demanat al Rectorat la inversió de la façana, dels espais del 
laboratori Control P i de les aules de Coderch (ja que tenen una ventilació deficient que ha fet inviable la seva 
utilització) . Aquestes inversions ascendeixen a més de 2 Milions d’euros i s’estan iniciant aquest any. 
 
Els ingresos 
El pressupost de l’escola ve donat per dos grans blocs pel que fa als seus ingressos i que són les vies que té 
l’ETSAB per finançar-se: 
1. Els ingressos que ens assigna la UPC pel nostre funcionament 
2. Els ingressos que acabem obtenint al final de l’any pressupostari per conceptes com: 

a. Convenis de cooperació educativa 
b. Lloguers i cànons 
c. Laboratoris docents de maqueteria i Control P 

 
Aquesta va ser la previsió dels ingressos: 
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Les despeses 
La distribució de les despeses d’aquest any és la següen, condicionada a la conformitat d’obtenir els 
ingressos pressupostats: 
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SERVEIS ALS USUARIS DE L’ETSAB 
Les actuacions dels serveis als usuaris i la gestió de les infraestructures i de l’equipament, han estat dirigides 
fonamentalment a garantir la disponibilitat de recursos per al correcte desenvolupament de les activitats 
acadèmiques de l’Escola. A continuació es presenten els principals indicadors dels serveis, els espais i 
infraestructures i els fets significatius de cada servei durant el curs 2020/21.  
 
INDICADORS DELS SERVEIS 
 

Gestió acadèmica dels estudis de grau, màster i doctorat (dades 2019/20) 
 Grau Màster Doctorat Total  
Titulacions 2 4 7 13  
Assignatures 118 122 -- 240  
Grups 379 207 7 593  
Guies docents 147 126 -- 273  
Ateneas Obertes 211 182 1 394  
Professorat coordinador d'assignatures 101 137 -- 238  
Professorat assignat a assignatures 292 181 -- 473  
Tutors i tutores 67 106 7 180  
Estudiant tutoritzat 1531 581 10 2.122  
PFG/TFG/PFC/TFM presentats 456 325 -- 781  
Modificacions de notes - canvis realitzats 220 347 -- 567  
Modificacions de notes - assignatures afectades 51 19 -- 70  
Qualificacions outgoing introduïdes 913 35 -- 948  
Tesis doctorals llegides -- -- 36 36  
Plans de recerca presentats -- -- 33 33  
Viatges gestionats de membres de tribunals -- -- 31   
Estudiants matriculats 2108 394 242 2744  
Sol·licituds de preinscripció 81 752 221 1054  
Peticions e-secretaria 1223 847 43 2113  
Consultes per email 27030 (mails a correus genèrics)  
Espais docents gestionats -- -- -- 70  
Modificacions d'horaris + ocupacions puntuals 759 296 0 1055  
Sol·licituds de modificació de matrícula 1498 207 0 1705  

 
 
Pràctiques acad. externes (CCE)     
FETS SIGNIFICATIUS 
Les pràctiques es van ver afectades per a la situació sanitària COVID -19.  Alguns fets significatius d’aquest 
servei:OCTUBRE 2020 a MAIG 2021> proves pilot nous aplicatius gestió CCE i Ofertes Pràctiques | JUNY 2021 > 
Implantació mòdul 2 Gestió de CCE a PRISMA NOU / Practiques externes JULIOL 2021 > Descentralització 
Facturaciço CCE 
Estudiantat a la Borsa 667 

 

Ofertes gestionades 203 
CCE signats 691 
Estudiantat amb conveni 466 
Empreses gestionades 291 
Més informació a l'apartat corresponent *   

 
Mobilitat (Informació a l'apartat corresponent)     
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Servei TIC   

FETS SIGNIFICATIUS 
Durant el 1r semestre de 2021: 
● Instal·lació de sistemes de videconferència a la major part d'aules de l'escola per fer la docència en remot o mixta  
● Participació en la renovació del procés de beques d'aprenentatge amb el pas a explotació de l'aplicació infoBeques 
● Implantació del SSO de la UPC a la intranet de l'ETSAB - autenticació única i ús del certificat digital juliol-setembre 2021 
 
Indicador Valor Observacions 
Usuaris del servei 3.317 Potencial d'usuaris (PDI, PAS y EST) 
Usuaris aules 

69 
AS-1 tancada fins el 8/11/2021 per la COVID-19 i les obres 
dels sistema de ventilació 

Ordinadors aules 125   
Programari a les aules 87   
Ordinadors de treball 607 469 PCs + 138 portátiles (PDI + PAS + Biblioteca)  
Servidors 16 9 virtuales + 7 físicos (4 raspberrys) 
NAS (Emmagatzemament connectat a 
xarxa) 

7 4 en el CPD y 3 en departamentos 

SAI (Sistema d'Alimentació 
Ininterrompuda) 

8 5 de red y 3 sin red 

Equipament multimèdia 257 79 proyectores + 41 cámaras + 25 altavoces + 68 otros 
audiovisuales + 2 amplificadores + 1 equipo video 
conferencia + 27 micrófonos + 12 reproductores 
multimedia + 1 pantalla TV + 1 pizarra tactil 

Equipament perifèrics 172 9 escànners + 39 discs externs + 124 impressores 
Equipament de xarxa 334 105 switches/miniswitches + 1 router + 12 modulos de 

fibra + 85 antenas (eduroam + locales) + 131 teléfonos IP 
Punts de xarxa 1.513   
Assessorament i consultes 670   
Instal·lacions i configuracions Escola 367 367 (54 instal·lacions + 313 configuracions) 
Instal·lacions i configuracions 
Departaments 

125   

Suport esdeveniments 129 suport mutimèdia: actes + tesis + grabacions 
Prèstec de recursos 45 gPrestec (ServeiTIC) 
Hores d'ús de les aules informàtiques 

4.545 

717 A-S1 + 2.001 A-S2 + 1.827 A-S3 (AS-1 tancada fins el 
8/11/2021 per la COVID-19 i les obres dels sistema de 
ventilació) 

Gestió remota ordinadors personals 
(usuaris) 

39 (42,4%)    2.380 accessos 

Ús remot ordinadors aules informàtiques 
(usuaris) 

11 (0,3%)    44 accessos 

Usuaris del servei 3.317 Potencial d'usuaris (PDI, PAS y EST) 
Usuaris aules 

69 
AS-1 tancada fins el 8/11/2021 per la COVID-19 i les obres 
dels sistema de ventilació 

Gràfic tràfic xarxa  

 
 
 



Memòria de l’ETSAB curs 2020/21  59 / 66 

Indicadors xarxes socials  

 

Seguidors a Instagram i increment 845 (+141%) 
Seguidors a Twitter i increment 7.132 (+23%) 
Seguidors a Facebook i increment 5.923 (+2%) 
Seguidors a Youtube i increment 4.253 (+10%) 
Indicadors sobre el web   

Nombre de pàgines vistes 1.463.095     
Nombre de sessions 421.268  

 

Nombre d'usuaris 130.054  
Web difusió MBArch   Dades des del 10/02/2020 

Nombre de pàgines vistes 61.123  
Nombre de sessions 18.845  

Nombre d'usuaris 10.253  
Web difusió MArqEtsab   Dades des del 10/02/2020 

Nombre de pàgines vistes 20.987  
Nombre de sessions 7.874  

Nombre d'usuaris 4.928   
Projectes i desenvolupaments Servei TIC 

Heretats i acabats 6 1. Renovar equips (PAS + becaris) per reciclats [INF] 
2. Actuacions multimèdia a les aules [INF] 
3. Implantació de l'aplicació infoBeques per fer el seguiment i veure l'estat de les 
beques d'aprenentatge de l'ETSAB [SI] 
4. Migració de les webs dels màsters de cPanel a un servidor propi [SI+INF] 
5. Publicació presentacions TFE a la web [SI] 
6. Suport implantació mòdul d'ofertes de la Borsa de Pràctiques de la UPC a CCE [SI] 

Iniciats i acabats 13 1. Renovar equips PAS (PlaTIC 2020) [INF] 
2. Parar zooforo i migrar els seus serveis (connectivitat i DHCP) [INF] 
3. Instal·lar sistemes de videoconferència a les aules (NRD) [INF] 
4. Renovar servidor de monitorització (zunix) [INF] 
5. Sistema de gestió de contrasenyes del CCA centralitzat [SI] 
6. Canvi disseny de la home i la gestió de notícies de la web de l'ETSAB [SI] 
7. Implementació SSO a la intranet de l'ETSAB [SI] 
8. Aplicació gPrestecs [SI] 
9. Aplicació gControl [SI] 
10. Aplicació sol·licituds d'SketchUp [SI] 
11. Implantació Google Keep per la gestió de tasques del CCA [SI+INF+MM] 
12. Migració codi aplicacions al GitLab de la UPC [SI] 
13. Resum serveis TIC per estudiants, PDI i PAS [SI] 

En curs 7 1. Actualitzar sistema operatiu (PAS + becaris) [INF] 
2. Implementar doble enllaç a 10GB amb la UPC [INF] 
3. Aplicació per a la Gestió Remota d'ordinadors [INF+SI] 
4. Aplicació infoAules per buscar i reservar espais [SI] 
5. Renovació del directori de personal de l'ETSAB [SI] 
6. Base de dades d'inventari d'equips i d'espais [SI+INF] 
7. Portal de serveis de la UTG [SI+INF+MM] 

Formació 
Impartida – adreçada a 

STIC 
5 1. Aplicació Gestió Remota v2 

2. Ús de Google Keep per seguiment de tasques 
3. Aplicació gPrestec 
4. Aplicació per sol·licitud de llicències d'SketchUp 
5. Funcionament script per mostrar TFE al genweb 

Impartida – adreçada a 
col·lectius ETSAB 

2 Sistema videoconferència aules (febrer i setembre) 

Rebuda - SDP-UPC 5 1. Presentació/Formació Identitat Digital UPC 
2. Workshop WIFI UPC (futur d'Eduroam) 
3. Sessió de protecció, detecció i respostes possibles a atacs de ramsonware 
4. Sessió de treball sobre IPs del NAT per a la sortida a l'exterior 
5. Sessió de treball sobre projectes de suport TIC a actes 

Rebuda - Externa 1 1. Presentació de solucions multimèdia a la docència - NRD 
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Economia (any 2021)     
Nombre de pressupostos gestionats 134 

 

Import dels pressupostos  gestionats 878.768,23 
Nombre de moviments de pressupost efectuats 1169 
Nombre documents ingrés gestionats 57 
Nombre documents de despesa gestionats 2351 
Pagaments de la tresoreria ETSAB realitzats 88 
Equips, mobiliari i altres compres patrimonials 
inventariades 

336  

Nombre de contractes gestionats 287  

Consergeria     
Préstec d'equips audiovisuales per a la docència 453  
Nombre de serveis prestats a d'esdeveniments 
(exposicions, tesis doctorals etc) 

106  

Correu intern UPC (entrades i sortides) 3.058  
Correu extern (franqueig per sortides) 231  
Correu extern (entrades) 361  
Correu intern ETSAB en mà (entrades i sortides) 120  
Entregues per missatgeria recepcionades 372   

Laboratori maquetes     
N. Comandes d'usuaris servides  1.657 

 

Serveis realitzats   
Iimpressió 3D (gr de filament) 4.096 

Tall làser (minuts) 4.824 
Fresadora (minuts) 2.020 

N. Productes facilitats   
Adhesius (coles, cintes,...) 250 

Fusta de balsa 3.725 
Bosses plàstic 171 

Cartomat 190 
Cartró (ondulat, gris, microcanal,..) 649 

Cartró Ploma 324 
Contraxapat 90 

EPI'S 11  
Goma EVA 6  

MDF 71  
Metacrilꞏlat 6  

Paper de vidre 32  
Pots pintura spray 7  

Poliestirè / Polietilè (rígid, expandit, extruït) 45  
Suro 85  

Vinils (acetat, PET, VIVAK, PLAKENE,…) 178   
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Suport als departaments 
 

 
Representació Arquitectònica, 752 - RA 
Fets significatius 752 - RA 
● Suport al Projecte Dissenyem Comerç  liderat pel professor Josep. M. Fort 

https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/sites/default/files/arxiu_6mg_002.pdf 
https://ra.upc.edu/ca/noticies/presentacio-projecte-dissenyem-comercos-conveni-amb-lajuntament-de-barcelona 

Indicadors 752 – RA  
n. mail (aproximadament) 2.624 
n. consultes telefòniques (aproximadament) 1000 
n. consultes presencials (aproximadament) 300 
n. reserves transport gestionades 4 
n. allotjaments gestionats 2 
n. d’informes per a la pressa de decisions redactats 5 
n. processos electorals amb suport gestió 2 
n. documents amb seguiment de signatura 225 
n. convocatòries reunions òrgans govern departament (OGD) amb suport a la gestió 8 
n. actes de les reunions OGD amb Suport en l'elaboració 8 
n. Assistència a reunions OGD 8 
n. d’incidències en la contractació segons fases UPC (Maig-Octubre i Desembre-febrer) 4 
n. de noves contractacions de persones de la borsa gestionades 11 
n. Actualització aplicació UPC (canvis de dedicació, places noves de la borsa...)  44 
n. PUC per a situacions fora de calendari (baixes, maternitat/paternitat, etc)  4 
n. Suport en gestió de les convocatòries de concursos 4 
€ gestionats despeses dels membres del tribunal concursos 1.030,81

€ 
n. de suport a l'avaluació dels mèrits docents (quinquennis) 1 
n. informes punts PAD - suport a l'elaboració 4 
n. informes punts DiC - suport a l'elaboració 1 
n. informes punts PAR - suport a l'elaboració 3 
n. informes en l’avaluació del règim de dedicació PDI permanent (A,B,C,D) - suport a l'elaboració 1 
n. informes d’avaluació del PDI temporal - suport a l'elaboració 6 
n. beques d’aprenentatge gestionades (RA + Hub Disseny BCN) 16 
n. beques del MEC suport a la convocatòria 1 
n. comandes de material gestionades (aproximadament) 72 
n. contractes menors realitzats 40 
n. de notícies inserires a la web del departament 13 
n.OP's (Ordres de Pagament) 105 
n.D's (Compromisos) 73 

 

 
Tecnologia de l'Arquitectura 753 - TA 
Fets significatius 753 - TA 
● Suport al procés de modificació 2021 del programa de doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient 

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/arquitectura-energia-i-medi-ambient/informe-modificacio_aqu_arquitectura-energia-i-medi-ambient_2021-05-14.pdf 

● Suport al procés de seguiment 2021 del programa de doctorat en Arquitectura, energia i medi ambient 
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/arquitectura-energia-i-medi-ambient/informe-seguiment_aqu_arquitectura-energia-i-medi-ambient_2021-06-18.pdf 

● Suport al procés d'acreditació del programa de doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de 
l'Urbanisme 
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme 

https://ra.upc.edu/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/dissenyhub/sites/default/files/arxiu_6mg_002.pdf
https://ra.upc.edu/ca/noticies/presentacio-projecte-dissenyem-comercos-conveni-amb-lajuntament-de-barcelona
https://ta.upc.edu/ca
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/arquitectura-energia-i-medi-ambient/informe-modificacio_aqu_arquitectura-energia-i-medi-ambient_2021-05-14.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/arquitectura-energia-i-medi-ambient/informe-seguiment_aqu_arquitectura-energia-i-medi-ambient_2021-06-18.pdf
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/tecnologia-de-larquitectura-de-ledificacio-i-de-lurbanisme
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Indicadors 753 – TA  
n. mail rebuts 5.777 
n. mail enviats 4.527 
n. consultes telefòniques 3.120 
n. consultes presencials 1.040 
n. persones acollides 25 
n. reserves transport gestionades 5 
n. d’informes per a la pressa de decisions redactats 137 
n. processos electorals amb suport gestió 3 
n. documents amb seguiment de signatura 392 
n. convocatòries reunions òrgans govern departament (OGD) amb suport a la gestió 5 
n. actes de les reunions OGD amb Suport en l'elaboració 5 
n. Assistència a reunions OGD 5 
n. d’incidències en la contractació segons fases UPC (Maig-Octubre i Desembre-febrer) 32 
n. de noves contractacions de persones de la borsa gestionades 12 
n. de contractes per a lliure designació gestionats 2 
n. Actualització aplicació UPC (canvis de dedicació, places noves de la borsa...) 115 
n. PUC per a situacions fora de calendari (baixes, maternitat/paternitat, etc) 40 
n. Suport en gestió de les convocatòries de concursos 4 
n. Suport als membres del tribunal per a l’elaboració de les actes i la seva tramitació gestionats 4 
€ gestionats despeses dels membres del tribunal concursos 900 
n. suport a la gestió de promoció/estabilització del PDI 6 
n. de suport a l'avaluació dels mèrits docents (quinquennis) 9 
n. de suport a l'avaluació de la recerca (sexennis) 3 
n. informes punts PAD - suport a l'elaboració 25 
n. informes punts DiC - suport a l'elaboració 10 
n. informes punts PAR - suport a l'elaboració 50 
n. informes en l’avaluació del règim de dedicació PDI permanent (A,B,C,D) - suport a l'elaboració 6 
n. incidències en l’avaluació del règim de dedicació PDI permanent (A,B,C,D) 3 
n. informes d’avaluació del PDI temporal - suport a l'elaboració 6 
n. beques d’aprenentatge gestionades 15 
n. beques del MEC suport a la convocatòria 2 
n. beques del MEC suport a l'informe final 3 
n. beques del Santander suport a la convocatòria 2 
n. comandes de material gestionades 145 
n. contractes menors realitzats 132 
n. de notícies inserires a la web 32 
n. incorporació continguts web 12 
n. identificació del funcionament/substitució dels equips informàtics del PDI 15 
n. control de l'estat de l'espai de professorat 12 
n. incidències de funcionament millora/seguiment obres 15 
n. canvis ubicació PDI reorganització d’espais, eliminació de documentació (7 lectors,10 ATP, 4 
jubilats ) 

21 

n. adequació d'espais per nous professors i reciclatge mobiliari 4 
 

 
Urbanisme i Ordenació del Territori 740 - UOT 
Fets significatius 740 - UOT 
● Suport al procés de modificació 2021 del programa de doctorat en Urbanisme  

https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/urbanisme/informe-modificacio_aqu_urbanisme_2021-06-22.pdf 

● Suport al procés de seguiment 2021 del programa de doctorat en Urbanisme  
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/urbanisme/informe-seguiment_aqu_urbanisme_2021-06-18.pdf 

● Tasques d'organització del departament: casillers correus, telèfons, equips informàtics (ubicació i estat) 

https://duot.upc.edu/ca
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/urbanisme/informe-modificacio_aqu_urbanisme_2021-06-22.pdf
https://wwwdoctorat.webs.upc.edu/pd/prog-data/urbanisme/informe-seguiment_aqu_urbanisme_2021-06-18.pdf
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● Revisió inventari de material, espais, mobiliari 

Indicadors 740 - UOT  
n. mail (aproximadament) 3.500 
n. consultes telfòniques (aproximadament) 1.300 
n. consultes presencials (aproximadament) 300 
n. persones acollides 10 
n. reserves transport gestionades 7 
n. allotjaments gestionats 3 
n. d’informes per a la pressa de decisions redactats 15 
n. processos electorals amb suport gestió 1 
n. documents amb seguiment de signatura 100 
n. convocatòries reunions organs govern departament (OGD) amb suport a la gestió 1 
n. Assistència a reunions OGD 2 
n. d'incidencies en la contractació segons fases UPC (Maig-Octubre i Desembre-febrer) 8 
n. de noves contractacions de persones de la borsa gestionades (suport) 7 
n. PUC per a situacions fora de calendari (baixes, maternitat/paternitat, etc)  9 
n. Suport en gestió de les convocatòries de concursos 1 
n. Suport als membres del tribunal per a l’elaboració de les actes i la seva tramitació gestionats 1 
€ gestionats despeses dels membres del tribunal concursos 529,39

€ 
n. beques d’aprenentatge gestionades 22 
n. beques del MEC suport a la convocatòria 2 
n. beques del MEC suport a l'informe final 2 
n. comandes de material gestinades (des d'abril de 2021) 40 
n. contractes menors realitzats  (des d'abril de 2021) 27 
n. trucades SP per situacions fóra de calendari 10 
€ gestionats despeses dels membres del tribunal tesis doctorals 982,36

€ 
suport elaboració de la memòria departament 2019-20 1 
Ajuts a l'edició i publicació de revistes digitals  2 
Ajuts de congrés UPC 1 
Ajuts per a material docent 1 
  

 

 
Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació 756 - THATC 
Fets significatius 756 - THATC 
● Suport al procés d'acreditació del programa de doctorat en Teoria i Història de l’Arquitectura 

https://thatc.upc.edu/ca/recerca/teoria-i-historia-de-larquitectura-programa-de-doctorat/proces-dacrecitacio-del-programa-de-doctorat-2021 
● Amb la docència semipresencial i el teltreball, aquest curs s'han reduït al mínim les consultes presencials 
Indicadors 756 - THATC  
n. mail (aproximadament) 3600 
n. consultes telefòniques (aproximadament) 1000 
n. d’informes per a la pressa de decisions redactats 20 
n. processos electorals amb suport gestió 3 
n. documents amb seguiment de signatura 200 
n. convocatòries reunions òrgans govern departament (OGD) amb suport a la gestió 8 
n. actes de les reunions OGD amb Suport en l'elaboració 8 
n. Assistència a reunions OGD 8 
n. d’incidències en la contractació segons fases UPC (Maig-Octubre i Desembre-febrer) 10 
n. de noves contractacions de persones de la borsa gestionades 3 
n. de contractes per a lliure designació gestionats 8 
n. Actualització aplicació UPC (canvis de dedicació, places noves de la borsa...)  30 
n. PUC per a situacions fora de calendari (baixes, maternitat/paternitat, etc)  5 

https://thatc.upc.edu/ca
https://thatc.upc.edu/ca/recerca/teoria-i-historia-de-larquitectura-programa-de-doctorat/proces-dacrecitacio-del-programa-de-doctorat-2021
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n. Suport en gestió de les convocatòries de concursos 2 
n. suport a la gestió de promoció/estabilització del PDI 5 
n. de suport a l'avaluació dels mèrits docents (quinquennis) 1 
n. informes punts PAD - suport a l'elaboració 7 
n. informes punts DiC - suport a l'elaboració 6 
n. informes punts PAR - suport a l'elaboració 6 
n. informes en l’avaluació del règim de dedicació PDI permanent (A,B,C,D) - suport a l'elaboració 2 
n. informes d’avaluació del PDI temporal - suport a l'elaboració 4 
n. beques d’aprenentatge gestionades 9 
n. beques del MEC suport a la convocatòria 2 
n. beques del MEC suport a l'informe final 1 
n. comandes de material gestionades 15 
n. contractes menors realitzats 1 
n. Memòria Departament - suport a l'elaboració 1 
n. Autoritzacions viatge PDI 3 
n. Conferenciants convidats 3 
n. Equips Convocatòria TIC 2020 - Departaments 1 
n. Equips Convocatòria TIC per PDI - 2020 55 

 

 
Projectes Arquitectònics 735 - PA 
Fets significatius 735 - PA 
● Curs semipresencial i teletreball, s'han reduït consultes presencials, conferencies, transports i comandes de 

material. S'han augmentat les reunions amb meet, trucades telefòniques, etc.   
● Suport a les gestions amb el programa de doctorat del Departament 
 
Indicadors 735 - PA  
n. mail rebuts (aproximadament) 5300 
n. mail enviats (aproximadament) 3500 
n. consultes telefòniques  (aproximadament) 3100 
n. consultes presencials 1000 
n. persones acollides 5 
n. reserves transport gestionades 3 
n. allotjaments gestionats 4 
n. d’informes per a la pressa de decisions redactats 10 
n. processos electorals amb suport gestió 4 
n. documents amb seguiment de signatura 150 
n. convocatòries reunions òrgans govern departament (OGD) amb suport a la gestió 15 
n. actes de les reunions OGD amb Suport en l'elaboració 15 
n. Assistència a reunions OGD 15 
n. d'incidències en la contractació segons fases UPC (Maig-Octubre i Desembre-febrer) 45 
n. de noves contractacions de persones de la borsa gestionades 10 
n. de contractes per a lliure designació gestionats 2 
n. Actualització aplicació UPC (canvis de dedicació, places noves de la borsa...)  30 
n. PUC per a situacions fora de calendari (baixes, maternitat/paternitat, etc)  25 
n. Suport en gestió de les convocatòries de concursos 4 
n. Suport als membres del tribunal per a l'elaboració de les actes i la seva tramitació gestionats 4 
€ gestionats despeses dels membres del tribunal concursos 800 
n. suport a la gestió de promoció/estabilització del PDI 10 
n. de suport a l'avaluació dels mèrits docents (quinquennis) 15 
n. de suport a l'avaluació de la recerca (sexennis) 2 
n. informes punts PAD - suport a l'elaboració 3 
n. informes  punts DiC - suport a l'elaboració 2 
n. informes  punts PAR - suport a l'elaboració 3 

https://pa.upc.edu/es
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n. informes en l’avaluació del règim de dedicació PDI permanent (A,B,C,D) - suport a l'elaboració 10 
n. incidències en l'avaluació del règim de dedicació PDI permanent (A,B,C,D) 2 
n. informes d’avaluació del PDI temporal - suport a l'elaboració 35 
n. beques d'aprenentatge gestionades 50 
n. beques del MEC suport a la convocatòria 5 
n. beques del MEC suport a l'informe final 3 
n. beques FI SDUR   1 
n. beques FPU support convocatòria 3 
n. commandes de material gestionades 10 
n. contractes menors realitzats 20 
n. actes (jornades, conferències, etc) - suport a la gestió 5 
n. de notícies insertades a la web ETSAB i informació a la del Departament. 15 
n. Convocatòria Pla TIC 2020 2 
n. Distribució material Pla TIC 2020 60 
n.Organització i suport tribunals reclamació notes gener i juny 30 
n. Convocatòries reunions Comissió Acadèmica Departament i suport  11 
n. Actes reunions Comissió Acadèmica DPA, suport en l'elaboració 11 

 
 
Biblioteca Oriol Bohigues (any 2021) 
Visitants 87.362 

 
 

 
 

 

V. Desafectats 742 
Prèstec de Portàtils (nombre de préstecs) 27 
Nombre de portàtils el préstec 12 
Prèstec Altres equipaments 129 
Sales de treball 4 
Noves guies temàtiques elaborades 22 
Incorporacions a UPCommons  

REVISTES 456 
Nous articles 131 
CONGRESSOS (noves ponències) 325 

Enregistraments de vídeos 78 
Postproducció d'enregistraments vídeo 48 
 la MDUPC 320 
Llibres / Documents digitalitzats 47 

Llibres moderns 19 
Llibres antics 19 
Volumns d'actes 6 
Volumns volums mecanoscrits 3 

Consultes sobre avaluació de la recerca 62 
Sessions de formació 30 

Hores 56 
Inscrits 1645 

Visitants 87.362 
 

Fets significatius (Objectius / Actuacions) 

 

● Digitalització de les actes històriques de l'ETSAB: 6 Volumns de documentació 
 https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991004928013906711 

● Portal del Fons Històrics de l'ETSAB:  
https://bibliotecnica.upc.edu/etsab/fons-historic 

● Digitalització de 19 llibres manuscrits antics de l'ETSAB 
● Gestió del préstec de documentació per a l'Exposició Gaudí al MNAC 
● Restauració de documentació gràfica i fotogràfica de la Càtedra Gaudí 

 
 

https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991004928013906711
https://bibliotecnica.upc.edu/etsab/fons-historic
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ESPAIS, INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS. ACTUACIONS PRINCIPALS 
1 Reforma de Bar i Cuina ETSAB 
 Obres vinculades a concurs d’adjudicació de l’explotació d’aquesta infraestructura organitzat per la UPC. A més 

d'adequar les instal·lacions a la normativa vigent, la reestructuració dels espais servidors del bar possibilita la creació 
d'un nou espai que es programa com a “menjador del professorat”. 

2 Millora de la qualitat de l'aire. 
 https://etsab.upc.edu/ca/escola/l-etsab-respira 
 a.- Edifici Segarra: Substitució parcial de la maquinària de la infraestructura de ventilació forçada. Aquesta operació ha 

consistit a mantenir la infraestructura de conductes i la substitució de la maquinària de captació d'aire nou des de l'espai 
d'instal·lacions adjacent al carrer d'Alfons Florensa. La conservació dels conductes ha estat possible gràcies al fet que 
la dimensió de conducte vertical que alimenta totes les plantes, en possibilitava la neteja i reparació des de l'interior. 
L'informe de l'estat de conservació d'aquesta infraestructura indicava que el traçat horitzontal al llarg del passadís de 
cada planta tipus estava en condicions acceptables. 

 b.- Edifici Coderch: substitució integral de la instal·lació original, ja que malgrat ser més moderna que l'anterior, el mal 
manteniment al llarg dels anys impedia la seva adequació a les noves condicions de salubritat. El nou projecte de 
renovació d'aire s'ajusta a les prescripcions del RITE 2007, cosa que exigeix el canvi del traçat d'impulsió pel que fa a 
dimensions i materialitat. Tot i això, l'antic conducte d'impulsió es reutilitza ara com a retorn. La maquinària a coberta 
està composta per un conjunt de unitats generadores de fred/calor condensades per aigua, que garanteixen una 
renovació d'aire 35m3 hora/persona, fet que implica que cada 6 minut s'aconsegueix la renovació total de l'aire de l'aula. 
La despesa energètica d'aquesta instal·lació es compensarà amb la instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica, que cobrirà 
aquesta maquinària en un intent de reduir l'impacte visual d'aquesta instal·lació i mitjançant un disseny que respecti al 
màxim l'arquitectura de Coderch. El funcionament d'aquest sistema és intel·ligent, aportant a cada moment la 
ventilació que requereix l'ocupació puntual de l'aula. 

3 Millora de l'acústica als passadissos 
 La substitució dels conductes principals exigeix la restitució dels falsos sostres dels passadissos Coderch, uns espais 

amb un gran problema de reverberació acústica. Per resoldre aquest problema i facilitar l'accessibilitat a la substitució 
dels filtres a les diferents comportes d'aquests traçats, s'opta per un sostre de lamel·les d'alumini de fàcil muntatge. A 
sobre d'aquest sostre hi ha una manta acústica que ha millorat notablement el confort acústic d'aquests espais comuns 

4 Millora de l'acústica a aules  
 A les aules, s'ha substituït el panell de suro ja que el gruix no garanteix l'absorció acústica que caldria. Al seu lloc es 

col·loca un material fono-absorbent que millorarà la qualitat acústica d’aquest espai docent. 
5 Millora de les instal·lacions multimèdia 
 La necessitat de la docència Online ha exigit l’adaptació de més d’un 50% d’aules a aquesta nova situació. Aquesta 

instal·lació multimèdia s'estructura en: instal·lació de càmera dirigida per comandament a distància i micròfon i altaveu 
multidireccional 
 

  
 

https://etsab.upc.edu/ca/escola/l-etsab-respira
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