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Grau en

ARQUITECTURA
TÈCNICA
I EDIFICACIÓ
Els professionals de l’arquitectura tècnica
i l’edificació contribueixen a construir les
ciutats del futur i a millorar la qualitat de vida
de les persones. Es tracta d’una professió
polivalent que, a partir de la visió global del
cicle de la construcció, et permetrà escollir
entre un ventall d’especialitzacions, amb
tasques que van des de l’eficiència energètica
fins al desenvolupament de projectes 3D, des
de l’administració d’empreses fins a la direcció
d’obra. A més, et convertiràs en una persona
experta en materials, estructures i instal·lacions,
entre altres.

Què cursaràs?

A l’Escola Politècnica Superior d’Edificació
de Barcelona (EPSEB) rebràs una formació
de caràcter pràctic i aplicat, combinaràs
l’aprenentatge tradicional amb el
desenvolupament de projectes, on treballaràs
com un professional des del primer dia.
Al llarg dels estudis, podràs visitar obres
i empreses del sector de la construcció,
perquè la millor manera d’aprendre
és comprovar sobre el terreny tots els
coneixements adquirits a l’aula.
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Obligatòries

Et formaràs per ser professional del
sector de l’edificació i entraràs de
ple en la construcció 4.0. Rebràs
una formació multidisciplinària
que t’aportarà els coneixements
necessaris per a l’ús tecnològic
d’elements com les macrodades,
la impressió 3D, la realitat virtual, la
robòtica i la domòtica, la Internet de
les Coses (IoT), la virtualització dels
processos per millorar-los mitjançant
la descentralització de la presa de
decisions, l’ús de la informació en
temps real i la modularitat.
Et formaràs per ser capaç de
flexibilitzar al màxim la resposta
en l’obra i de tenir una clara orientació
de servei al client.
Algunes de les sortides més
habituals són: administració
i direcció d’empreses constructores,
construction manager o site manager,
coordinació de la seguretat i salut
laboral, desenvolupament de projectes
arquitectònics 3D, disseny d’interiors,
expert en estructures, expert en
instal·lacions, expert en materials de
construcció, facility manager o property
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manager (explotació dels edificis i
gestió d’actius), gestió immobiliària i
urbanística, project manager, quantity
surveyor (expert en costos del procés
constructiu), sostenibilitat i eficiència
energètica, entre altres.

Pràctiques en empreses
L’ Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona (EPSEB)
disposa d’una borsa de pràctiques en
què participen importants empreses
del sector, amb les quals se signen
cada any més de 400 convenis de
cooperació educativa. Es tracta d’una
experiència única que et permetrà
conèixer de primera mà el teu futur
entorn professional abans d’acabar
els estudis.

Mobilitat internacional
La mobilitat consisteix a fer un període
d’estudis en una institució d’educació
superior d’un altre país amb exempció
de pagament de taxes acadèmiques
en la institució d’acollida.
Al final de la mobilitat, es reconeixeran
acadèmicament els estudis que
hagis fet.
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L’EPSEB gestiona una oferta de
mobilitat que inclou programes
d’intercanvi acadèmic d’estudiants
arreu del món, per promoure la
internacionalització i crear un
ventall cada vegada més ampli de
possibilitats per a l’estudiantat.
Tens a la teva disposició més de 100
places de mobilitat.

Dobles titulacions
Una doble titulació et permet, cursant
una combinació d’assignatures de
dues titulacions diferents, assolir
els dos títols de grau. A l’Escola
pots accedir a fer dobles titulacions
nacionals i internacionals.

Laboratoris i recerca
En l’àmbit de l’edificació, les línies
de treball dels grups de recerca
dirigits per professorat de l’Escola
i dels laboratoris de l’EPSEB estan
relacionades amb el patrimoni, la
rehabilitació, els materials, la gestió,
la seguretat, el BIM, la sostenibilitat,
el medi ambient i l’eficiència
energètica, el confort o la salut
pública.
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