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Continuació d’estudis Eixides professionals

MU en Arquitectura

- MU en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
- MU en Arquitectura Avançada, Paisatge,
   Urbanisme i Disseny
- MU en Arquitectura del Paisatge

m
às

te
rs

 un
iversitaris UPV

GFA

Altres MU + anivellació

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura, a més de ser l'únic 
grau que permet l'accés al Màster Universitari en Arquitectura, 
permet incorporar-se al món laboral per compte d'altri (treballar 
en el món de l'empresa, en estudis d'arquitectura, enginyeries, 
consultories, promotores o constructores, empreses de serveis, 
etc.), realitzar treballs professionals de tot tipus, excepte aquells 
que siguen atribució exclusiva de professions regulades, i també 
accedir a la funció pública (realitzar oposicions per a 
l'administració de la Unió Europea, l'estatal, l'autonòmica i la 
municipal) quan el requisit siga estar en possessió d'un títol de 
grau universitari.

Pràctiques en empreses
Tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en 
alguna de les empreses, estudis professionals, instituts 
tecnològics, organismes i institucions, públiques i privades, 
amb les quals l'ETS d'Arquitectura i la UPV tenen signats 
convenis de col.laboració.

Aquestes pràctiques es gestionen a través de la Unitat de 
Pràctiques en Empresa de l'Escola i es realitzen sempre sota la 
supervisió d'un tutor o tutora acadèmics, a fi d'assegurar les 
millors condicions laborals possibles i la màxima utilitat 
formativa.

Aquest grau permet a l'accés a:

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura, juntament amb el Màster 
Universitari en Arquitectura, substitueix i equival en conjunt a l'antiga 
titulació d'Arquitectura

Aquests estudis de grau senten els fonaments per a formar a 
professionals capaços de crear projectes arquitectònics que satisfaguen 
salhora les exigències estètiques i les tècniques i els requisits dels seus 
usuaris, respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la 
normativa sobre construcció.

Mobilitat internacional
Podràs cursar un semestre o un curs complet en alguna de les 
universitats de més de 30 països, europeus i de la resta del 
món, amb les quals l'Escola té signats convenis i programes 
d'intercanvi. A més, podràs participar en els workshops o tallers 
intensius internacionals que s'organitzen amb aquestes 
universitats.

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

Gaudeix de campus enormes i 
d’espais dissenyats per a tu, 
com la Casa de l'Alumne.

Practica fins a 40 esports 
diferents a les nostres 
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua: 
classes d'idiomes, descomptes en transport 
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a 
la inserció laboral…



Grau en
Fonaments de l'Arquitectura

Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

64.00 221.00 9.00 0.00 6.00 300.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Anàlisi de Formes Arquitectòniques

Dibuix Arquitectònic

Expressió Gràfica Arquitectònica

Física per a l'Arquitectura

Física per al Condicionament Ambiental

Geometria Descriptiva

Matemàtiques I - II

Formació obligatòria
Arquitectura Legal, Legislació Urbanística i Valoracions

Composició Arquitectònica

Construcció I - II - III

Economia i Gestió Empresarial

Estructures I – II - III

Història de l'Arquitectura I - II

Història de l'Art

Instal·lacions de Condicionament Higrotèrmic

Instal·lacions Elèctriques

Instal·lacions Hidràuliques

Introducció a la Construcció

Introducció a l'Arquitectura

Materials de Construcció

Mecànica de Sòls i Fonamentacions

Projectes I – II – III – IV - V

Restauració Arquitectònica

Teoria de l'Arquitectura

Urbanística I – II - III

Formació optativa
Acústica Arquitectònica i Urbanística

Aixecament Gràfic del Patrimoni Edificat

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Anglès Aplicat a l'Arquitectura B2

Aplicacions Informàtiques per a l'Urbanisme i l'Ordena-
ció del Territori

Arquitectura Històrica Valenciana

Composició d'Atmosferes

Crítica i Estratègies Projectuals

Desenvolupament Sostenible

Disseny i Anàlisi Avançada d'Estructures

Energies Renovables en l'Edificació

Formalització Visual de l'Arquitectura i el seu 
Tractament Informàtic

Français Scientifique et Technique B1

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Materials Avançats

Materialització del Projecte Arquitectònic

Mesuraments, Pressupostos i Valoració de Projectes

Patologia i Tècniques d'Intervenció en el Patrimoni

Patologies i Rehabilitació Estructural

Projectar amb Formigó Blanc

Projecte d'Arquitectura, Ciutat i Paisatge. Hàbitat 
Sostenible

Taller d'Estructures

Taller de Projectes d'Urbanisme, Territori i Paisatge

Tècniques Gràfiques per a la Generació de Formes 
Complexes

Tecnologia Constructiva i Eficiència Energètica

Trames i Perfils en la Cultura Visual

Valencià Tècnic C1- C2

Viabilitat Econòmica i Finançament de Projectes


