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El Màster en Arquitectura i Urbanisme Sostenibles es dirigeix, 
preferentment, a titulats en Arquitectura i graduats en Arquitectura, 
com també a titulats en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, 
Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, Grau en 
Enginyeria d’Edificació, Grau en Enginyeria Civil, o títols afins de 
caràcter nacional o internacional que vulguen adquirir una formació 
avançada que emfatitze el canvi de mentalitat cap a una arquitectura i 
un urbanisme sostenibles.

Es proposa el Màster com un lloc de reflexió i formació sobre els trets 
essencials de la configuració i funcionament dels sistemes urbans 
actuals i també de tot el procés arquitectònic, des del projecte a la 
construcció, incloent-hi estratègies de reutilització. L’objectiu últim és 
reforçar la unitat entre la matèria, la forma i l’energia, responent a 
reptes ecològics i socials del nostre temps.

El Màster d’Arquitectura i Urbanisme Sostenibles és un Màster 
d’investigació que constitueix l’etapa de formació del programa de 
doctorat “Investigació en Arquitectura i Urbanisme Sostenibles”.

Els terminis de preinscripció i matrícula així com la documentació que cal 
presentar es poden consultar en la web: http://www.ua.es/va/cedip

El preu per crèdit matriculat l’estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell.

Dep. de Construccions Arquitectòniques
A/e: dcarq@ua.es
Telèfon: 965 90 36 77
Fax: 965 90 37 02
Pàgina web: http://dca.ua.es/va/docencia/master-en-arquitectura-
sostenible/master-arquitectura-sostenibilitat.html

DIRIGIT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

CRITERIS D’ADMISSIÓ

L’admissió d’estudiants es basarà en els criteris següents:
Estar en possessió d’un títol oficial d’Arquitecte o grau en 
Arquitectura, amb caràcter preferent, o d’Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica d’Obres 
Públiques, grau en Enginyeria d’Edificació, grau en Enginyeria Civil, o 
títols afins de caràcter nacional o internacional que complisquen la 
conversió en crèdits europeus de 240.
Nivell de l’expedient acadèmic.
Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.
Currículum personal i professional.

Arquitectura i 
Urbanisme 
Sostenibles

Composició Arquitectònica
Construccions Arquitectòniques
(Dept. Responsable)

Expressió Gràfica Arquitectònica
Expressió Gràfica en l’Enginyeria
Enginyeria de la Construcció
Projectes
Urbanisme i Ordenació del Territori

ÀREES PARTICIPANTS

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



L’objectiu fonamental del Màster és oferir una formació de caràcter 
multidisciplinari orientada a l’àmbit professional de la investigació que 
capacite per a aplicar de manera eficient els criteris que regeixen la 
transformació sostenible del territori, la ciutat i l’arquitectura en totes les 
seues escales i interrelacions.

Aplicar de manera eficient els criteris que regeixen la transformació 
sostenible del territori, la ciutat i l’arquitectura en totes les seues 
escales i interrelacions.
Conèixer, projectar i gestionar el funcionament sostenible del medi 
construït i natural.
Aprofundir en els aspectes que regeixen els dissenys de noves 
edificacions i planificacions urbanístiques sostenibles.
Aprofundir en el coneixement de l’ús racional dels materials i dels 
escassos recursos disponibles procurant maximitzar-ne la durabilitat.
Conèixer els últims avanços tecnològics incorporats als edificis i les 
eines necessàries per a comprendre i aprofundir en el comportament 
energètic de les edificacions.

OBJECTIUS GENERALS: 

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

PLA D’ESTUDIS

El Màster consta de 60 crèdits ECTS, dels quals 33 són obligatoris (OBG); 
s’han de cursar 12 crèdits optatius (OPT). S’estructura en matèries, 
compostes per assignatures de 3 crèdits ECTS, un seminari d’investigació i 
el treball de final máster.

OBG: Els Nous Models d’Ocupació Urbana i Territorial
OBG: Els Sistemes d’Informació Geogràfica com a Tecnologia per a una 
Nova Descripció del Territori
OPT: La Intervenció Urbanística. Legislació

OBG: Els Nous Models Arquitectònics i la Matemàtica Aplicada
OPT: Ciutats Extremes: Tòquio, Londres i Las Vegas

OBG: Arquitectura Urbana Reutilitzable
OPT: La Investigació en Arquitectura i Urbanisme

OBG: Estructura i Processos: Les Estructures com a Tecnologies per a 
una Nova Descripció
OBG: Construcció Sostenible
OPT:Sostenibilitat i Materials de Construcció
OPT: Evolució de la Sostenibilitat en l’Arquitectura

OBG: Durabilitat de Materials de Construcció: Formigó Armat i 
Metalls
OPT: Durabilitat d’Altres Materials de Construcció
OPT: Intervenció en el Patrimoni

OBG: Hàbitat i Energia
OPT: Superfície i Energia Radiant

9 CRÈDITS ECTS OBLIGATORIS
15 CRÈDITS ECTS OBLIGATORIS

MATÈRIA: CIUTAT I TERRITORI 

MATÈRIA: CIUTAT I PAISATGE

MATÈRIA: CIUTAT I ARQUITECTURA REUTILITZABLES

MATÈRIA: SOSTENIBILITAT MATERIAL

MATÈRIA: DURABILITAT

MATÈRIA: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SEMINARI D’NVESTIGACIÓ: 
TREBALL DE FINAL DE MÀSTER: 

COMPETÈNCIES GENERALS:

Compressió del mètode científic, a través de la realització de treballs 
experimentals seguint de manera explícita les diverses etapes: 
observació, anàlisi i presa de dades, avaluació, comparació de resultats i 
conclusions. 
Capacitat d’aplicar el mètode científic per a desenvolupar la 
investigació.
Capacitat d’estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de 
dades i publicacions cientificotècniques.
Coneixement, comprensió i capacitat per a proposar nova legislació 
necessària per a la investigació i l’exercici professional en l’àmbit de 
l’arquitectura i l’urbanisme sostenible.
Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i 
de la propietat que es plantegen en els diferents camps de 
l’arquitectura i capacitat per a establir diferents alternatives vàlides, 
triar l’òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes, i 
emprant els mètodes i tecnologies més adequades, amb la finalitat 
d’aconseguir la màxima eficàcia i afavorir el progrés i un 
desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi 
ambient.
Capacitació per a analitzar, valorar i innovar en les obres d’arquitectura 
des del punt de vista de la sostenibilitat.
Capacitació per a desenvolupar la sostenibilitat en els projectes 
d’arquitectura i urbanisme.
Capacitat per a la realització i proposta de nous mètodes d’estudis de 
planificació territorial, incloent-hi tots els aspectes que implica la 
sostenibilitat.
Capacitat per a traslladar i aplicar mètodes científics a treballs 
acadèmics, professionals o d’investigació, com també proposar noves 
formes de treball en l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme.
Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis 
que incloguen la reflexió crítica i innovadora.
Capacitat per a relacionar i agrupar els diferents factors intervinents en 
l’arquitectura i l’urbanisme atenent als seus tipus i possibilitats, 
reconeixent en aquests valors socials, culturals, artístics i 
arquitectònics.


