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MArq

El màster universitari en Arquitectura t’habilita per a l’exercici professional de 
l’arquitectura i el principal objectiu és aportar coneixements

avançats i complementaris als ensenyaments rebuts en el grau en
Estudis d’Arquitectura o equivalents.



Per això, en aquest curs partirem d’un

ENCÀRREC REAL



amb un 

CLIENT REAL



A TEMPS REAL.



Reordenació de les lleres del riu i espai fluvial
Proposta de col·laboració del Màster Universitari en Arquitectura de l’ETSAV
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MArq - Equip
Máster en arquitectura ETSAV

Professors a temps complet del MArq, rol: desenvolupar l’activitat formativa i, alhora, ser 
els responsables a nivell legal del conveni de col·laboració i també del projecte resultant.

Professors associats del MArq, rol: desenvolupar l’activitat formativa dels estudiants, 
aportar coneixements, experiència professional.

Estudiants en curs del MArq, rol: assolir les competències educatives a través de l’elaboració 
del projecte, responsabilitzar-se del disseny que estan desenvolupant fins a la mateixa execució 

de l’obra actuant com a directors o implicant-se en la construcció si fos necessari. Formar grups i 
cooperar entre companys per tal de dur a terme els projectes en el termini i el cost establert.

Ex-estudiants de l’edició anterior del MArq desenvolupada a Sallent contractats pel 
CRAL com a professionals, rol: unificar criteris entre grups d’alumnes, avançar-se en la detecció 

de problemàtiques, redactar els documents legals necessaris en cada fase de projecte 
(execució i obra).

Especialistes, rol: contractats a hores pel CRAL, aportar coneixements en sessions amb els 
estudiants, desenvolupar parcialment parts del projecte, si s’escau.



MArq - Professors
Máster en arquitectura ETSAV

Roger Sauquet

Núria Salvadó

Roger Tudó

Claudi Aguiló

Marta Serra

Lorena Maristany

Ignacio Costales

Xavier Gimferrer

Silvia Ros

Isabel Castiñeira

Anna Casas

Josep Giner

Àlex Gauthier



MArq - Organització
Máster en arquitectura ETSAV

Dilluns

Taller Projectual 

Taller PFM

Optativa
tecnològica

Optativa
projectual

Taller Tecnologic

Professors de l’ámbit Projectual; urbanisme, projectes i composició

Professors de l’ámbit Tecnològic; tecnologia i estructuras

Alumnes de màster

Optativas máster

Dimarts Dimecres Dijous Divendres

El màster proporciona una formació sòlida que pot intensificar-se en tres 
temàtiques concretes: hàbitat, patrimoni i ciutat, a partir del treball en tallers multidis-

ciplinaris amb projectes vinculats al territori que aborden 
problemàtiques contemporànies amb criteris sostenibilistes.



MArq - Calendari
Máster en arquitectura ETSAV
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MArq - Calendari
Máster en arquitectura ETSAV
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Máster en arquitectura ETSAV
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MArq - Horari primera setmana
Máster en arquitectura ETSAV



Objectius

1

Convertir l’experiència del disseny d’un projecte real i de la
responsabilitat sobre la seva execució en un àmbit d’aprenentatge pels

alumnes del MArq que els permeti assolir les competències que
defineix la normativa pels màsters habilitants, involucrant-los tant en el

procés de redacció del projecte com en el procés d’execució. 

2

Executar el projecte que l’Ajuntament de Sallent encomana al Centre de
Recerca per a l’Administració Local, CRAL, de l’ETSAV, en el termini 

establert, abans de gener de 2019, i amb el cost pressupostat per aquesta fi.




