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Aquest grau t'habilita per a exercir la professió d'arquitectura tècnica. Per tant 
podràs treballar en la direcció de l’execució  de l’obra, cap d’obra o en la 
direcció tècnica en constructores, promotores, empreses de rehabilitació i de 
projectes. També podràs ocupar-te en consultories i empreses d'assessorament 
tècnic, decoració, interiorisme, taxacions i peritatges, immobiliàries i oficines 
tècniques.

Podràs optar per l'exercici lliure de la professió, duent a terme la direcció 
facultativa d'obres, redacció d'estudis de seguretat i salut, i coordinació de la 
seua implantació; redacció de projectes, consultories i assistències tècniques.

A més, tindràs oberta la possibilitat de treballar en l’administració pública com 
a tècnic/a en àrees d'edificació, urbanisme i planificació o dedicar-te a la 
investigació en centres públics o privats.

En aquest sentit, l'associació ABE (Association of Building Engineers) ha 
acreditat el Grau en Arquitectura Tècnica que s'imparteix a la UPV, la qual cosa 
suposa que les persones titulades d’aquest grau poden exercir com a enginyers 
d'edificació als països de la Commonwealth (Regne Unit, Austràlia, Canadà, 
Índia...)

Pràctiques en empreses
L'Escola té signats convenis de col·laboració amb empreses 
de l'àmbit autonòmic i estatal que comprenen la totalitat dels 
camps professionals en que les persones titulades poden 
exercir dins del sector de la construcció. L’alumnat ha de 
cursar un mínim de 180 hores de pràctiques obligatòries en 
empreses com a complement de la base teòrica oferida al 
centre.

Aquest grau permet a l'accés a:

El Grau en Arquitectura Tècnica permet dur a terme activitats molt diverses 
en el camp de l'edificació: la direcció de l'execució material de l'obra, la 
seua organització i planificació, el control de qualitat, la prevenció i seguretat 
laboral, l'economia i el control de costos i gestió

L'Escola ofereix als estudiants la possibilitat de cursar assignatures en altres 
centres nacionals o internacionals o de dur a terme el projecte de final de grau 
en una altra universitat, aprenent un altre idioma i coneixent una altra cultura.

En l'actualitat, l'Escola du a terme intercanvis amb nombroses universitats 
d'Alemanya, Dinamarca, França, Itàlia, Lituània, Suècia, Holanda, Polònia, 
Finlàndia, Anglaterra, Gal·les, Suècia, Portugal, Hongria, la República Txeca, 
Mèxic, Cuba i Xile, entre altres.

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…
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

63.00 141.00 18.00 6.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Dibuix Arquitectònic I

Economia

Física

Geometria Descriptiva

Instal·lacions I

Legislació

Matemàtiques I - II

Materials de Construcció I

Mecànica d'Estructures

Formació obligatòria
Construcció I - II - III - IV - V - VI

Construccions Històriques

Dibuix Arquitectònic II

Equips d'Obra

Estructures I - II

Execució d'Obres

Gestió Integral del Procés

Gestió Urbanística

Instal·lacions II

Materials de Construcció II - III

Organització, Programació i Control de Recursos

Peritacions, Taxacions i Valoracions

Prevenció i Seguretat I - II

Projectes I - II

Qualitat en l'Edificació

Tècniques de Gestió Pressupostària

Topografia i Replantejaments

Formació optativa
Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

CAD Avançat

Fotogrametria Arquitectònica

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Gestió Econòmica i Financera d'Edificació

Llengua Estrangera II - Anglès B2

Taller de Projecte d'Interiors

Valencià Tècnic C1 - C2


