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L’ETSAB di Barcelona è una scuola prestigiosa a livello internazionale: tra i docenti numerose 
personalità importanti delle scena architettonica. 
La città non ha bisogno di presentazione: è ben nota la sua rilevanza sul piano architettonico, 
sia per le trasformazioni urbane, sia per le numerosissime realizzazioni di singoli edifici. 
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Alcuni Dati 
 
N. Posti a bando   2 
Durata del periodo  9 mesi 
Lingua    Spagnolo 
Coordinatore dello scambio : Prof.  Marta Llorente Diaz 
 
 
Corso di studi:  
GArqEtsaB 
Grau en Estudis d'Arquitectura  Pla 2014 
 
 
Plan de Estudios    
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Objectiu de l’ETSAB 
 
És objectiu primordial de l’ETSAB formar les futures generacions de professionals de l’arquitectura, en els camps disciplinaris que la conformen 
(projectes, urbanisme, teoria, tecnologia, paisatgisme i disseny), amb la suficient capacitat per aplicar en la seva activitat professional els 
coneixements i competències adquirits durant els estudis, i que aquesta activitat esdevingui útil i enriquidora per a la societat.  
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L’any 1973 l'Escola es traspassa de la Universitat de Barcelona a la nova Universitat Politècnica de Barcelona (posteriorment serà l’actual 
Universitat Politècnica de Catalunya). El 1976 s’estableix la primera col·laboració internacional estable de l’Escola amb la participació en el 
programa ILAUD (International Laboratory of Architecture and Urban Design) de Urbino dirigit per Giancarlo De Carlo. Sota la direcció 
d’Oriol Bohigas i Guardiola, entre 1977 i 1980, s’elabora un nou pla d’estudis (1979), amb una gran presència de reconeguts professionals a la 
docència. Els antics pavellons prefabricats son substituïts per un nou edifici de José Antonio Coderch de Sentmenat inaugurat el 1985. Són 
anys d’una estreta relació amb l’entorn urbà, que es demostra tant en la forta implicació en els projectes arquitectònics i urbanístics de 
l’ajuntament de Barcelona, com en la implicació de professors de l’Escola en l’administració dels municipis de Catalunya, com en els exercicis 

proposats a l’estudiantat. 

El 1982 s’inicia a l’Escola l’ensenyament de l’Arquitectura del Paisatge sota l’impuls de Manuel Ribas Piera que l’introdueix en els estudis de 
postgrau. Amb el pla d’estudis de 1994, de caràcter generalista i d’organització semestral, s’inicia el procés d’integració europea i l’Escola s’obre a 
altres universitats. Els programes d’intercanvi d’estudiants Erasmus, iniciat el 1987, i desprès el Sòcrates, es consoliden amb una gran participació. 
Els ensenyaments a l’Escola s’internacionalitzen. La presencia d’estudiants estrangers de tercer cicle creix de forma considerable. En la majoria 
dels casos els antics Cursos de doctorat donen lloc als nous Màsters universitaris. Per a facilitar el treball autònom de l’estudiant, un dels pilars del 
nou model d’aprenentatge, i també per a esmenar antics problemes d’espai a la vella biblioteca de l’Escola, es va decidir construir una nova 
Biblioteca, projecte d’en Jaume Sanmartí i Verdaguer, que es va inaugurar l’any 2009. El pla d’estudis de 2010, en curs d’implantació, obre un nou 
marc d’ensenyament, on coincideix la tradició de l’arquitecte generalista amb la voluntat de cercar algunes respostes a la demanda 
d’especialització que els arquitectes ara només poden trobar, un cop graduats, en els programes de Màster 
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Piano di studi/Indicazioni varie su 
materie 

PIANO  DI  STUDI  DEL 4° e 5° ANNO 
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