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Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre 
orientatiu de places: 40

S’ofereix l’opció de semipresencialitat

Amb la modalitat semipresencial, s’estableix un sistema de 
docència basat en la presentació dels continguts teòrics a 
l’alumne a través de la seva virtualització,reforçant aquests 
continguts amb algunes sessions presencials, tutoritzacions i 
altres activitats que han de permetre assolir els objectius pre-
tesos a cada assignatura i així adquirir els coneixements que 
requereix la professió. La presencialitat d’aquest modalitat es 
concentra en franges horàries compactades.

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat 
d’aquesta mateixa guia.

Estructura general 

ECTS per tipus de matèria Total

Assignatures obligatòries 204
Assignatures optatives 15
Reconeixement acadèmic o optatives 6
Treball final de grau 15
Total crèdits 300

Assignatures al llarg de la carrera 

  Primer curs 
1r semestre Crèdits
Fonaments de matemàtiques 1 6 
Fonaments de Física 1 6 
Expressió gràfica 1 6 
Construcció 1 6
Geotècnia 6
Total 30 
2n semestre Crèdits
Fonaments de matemàtiques 2 6
Fonaments de materials 6
Expressió gràfica 2 6
Construcció 2 6
Topografia i replantejos 6
Total 30

  Segon curs    
1r semestre Crèdits
Fonaments de Física 2 6 
Expressió gràfica 3 6 
Materials 1 6 
Construcció 3 6 
Aspectes legals de la contractació d’obres 6
Total 30 
2n semestre Crèdits
Empresa 6
Estructures 1 6
Construcció 4 3
Materials 2 6
Història de la construcció 3
Control de qualitat 6
Total 30

  Tercer curs    
1r semestre Crèdits
Construcció 5 6
Instal·lacions 1 6
Valoracions i taxacions 3 
Estructures 2 3 
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Amidaments i pressupostos 1 6 
Organització, planificació i equips d’obra 1 6 
Total 30
2n semestre Crèdits
Instal·lacions 2 6
Estructures 3 6
Dret en edificació 3
Amidaments i pressupostos 2 6
Organització, planificació i equips d’obra 2 6
Total 30

  Quart curs    
1r semestre Crèdits
Patologia i rehabilitació 3
Gestió de projectes i obres 3 
Anàlisi del procés constructiu 3
Seguretat i Salut laboral 6
Projectes tècnics 9
Reconeixement acadèmic/Optatives 6 
Total 30
2n semestre Crèdits
Optatives/Pràctiques externes 15
TFG 15
Total 30

Per què estudiar Arquitectura Tècnica?

En qualsevol dels processos necessaris per a la construc-
ció d’espais integrats en edificacions, els arquitectes tèc-
nics són els responsables de vetllar perquè es pugui dis-
posar d’edificacions funcionals, confortables, eficients, 
respectuoses amb el medi ambient, i sostenibles. 

El sector de l’edificació es troba en una situació de can-
vi de criteris i tendències. Fan falta tècnics capacitats 
per assumir aquests nous reptes, amb una formació 
integral que els permeti l’adaptació constant i, alhora, 
que puguin participar activament en la recerca neces-
sària per avançar i contribuir a introduir millores en el 
sector.

Sortides professionals

El graduat en Arquitectura Tècnica posseeix una gran 
versatilitat, cosa que li permet desenvolupar la seva 
activitat professional en qualsevol de les especialitats 
compreses dintre de l’àmbit de l’edificació, i al mateix 
temps, li permet adaptar-se amb facilitat als mercats 
de treball d’altres països. L’arquitecte tècnic no només 
rep formació tecnològica sinó que també es forma en 
l’àmbit de la gestió.

L’arquitecte tècnic podrà projectar obres de reforma i 
rehabilitació, reparació i consolidació d’edificis cons-
truïts, en els termes establerts en la legislació vigent. 
Serà qui dirigirà l’execució material de les obres d’edi-
ficació i qui realitzarà el control qualitatiu i quantitatiu 
del que es construexi. Tindrà capacitat per gestionar la 
totalitat del procés, contractant i gestionant els dife-
rents agents que hi intervenen (arquitecte, arquitecte 
tècnic, enginyers calculistes, industrials, immobiliàri-
es,...). Per tot això, necessitarà els coneixements de la 
construcció del s. XXI, planificant de manera que es 
controlin els consums dels recursos, que es redueixin 
les emissions contaminants i que es gestionin correc-
tament els residus. Tindrà coneixements per redactar 
els corresponents estudis i plans de seguretat i salut la-
boral, així com per coordinar l’activitat de les empreses 
constructores que participin en el procés edificatiu.

En col·laboració amb les enginyeries o estudis d’arqui-
tectura, podrà portar a terme les activitats tècniques de 
càlcul d’instal·lacions o estructures, disseny de soluci-
ons constructives específiques, amidaments i valoraci-
ons econòmiques, treballs de topografia, etc.
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Un dels sectors que actualment està requerint un ma-
jor nombre d’arquitectes tècnics és la indústria. Cal 
intervenir en l’assessorament tècnic dels processos de 
fabricació de materials i elements per a la construcció, 
i especialment en el control de la producció.

L’arquitecte tècnic pot desenvolupar la seva professió 
com a professional liberal, com a integrant de les àrees 
funcionals de qualsevol empresa privada o enginyeria 
(gerent, director tècnic, tècnic d’estudis, tècnic comer-
cial, project manager.) relacionades amb el sector, com 
a integrant dels serveis tècnics de l’Administració pú-
blica, o com a docent en centres d’educació secundària 
o universitària.

I si vull continuar estudiant?

Aquesta titulació dóna accés als màsters tecnològics i 
científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca 
es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.
 

Per a més informació consulta la web: 

http://politecnica.udg.edu/arquitectura-tecnica 
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