
Línies de treball per a la Direcció de l’ETSAB 
 

1.  Millora de la docència a l’ETSAB 
a. Seguir les directrius del Pla de qualitat i del Pla director. 
b. Posar en funcionament la Comissió d’Estudis. 
c. Estudi dels continguts de les matèries troncals. 
d. Impuls dels taller temàtics de 5é curs. 
e. Introducció a les arts i disciplines afins a l’arquitectura. 
f. Introducció a les sortides professionals. 
g. Millor utilització dels espais docents. 
h. Racionalització dels horaris. 
i. Espai específic de Doctorat. 
j. Major implicació del PAS a les tasques de suport a la docència. 

 
2.  Articulació de l’ETSAB 

a. Adaptar els estatuts o reglament de l'ETSAB als de la UPC amb nova 
jerarquia de les comissions. 

b. Introduir alumnes i professors associats a les tasques de direcció de 
l’escola. 

c. Organització interna dels alumnes i transversalitat amb els cursos, 
departaments i escola. 

d. Presència de tots els departaments a la Junta, Comissió permanent, a 
la Comissió d’estudis i a la Direcció de l’ETSAB. 

e. Reconstitució dels departaments d’Arquitectura. 
 

3.  Descentralització de funcions de la UPC cap a l’ETSAB 
a. Capacitat de crear nous cursos i titulacions. 
b. Transferència o delegació de les competències del CTT. 
c. Transferència o delegació de les competències de la FPC. 
d. Transferència de PAS de la UPC a l’ETSAB. 

 
4.  Divulgació de la l’ETSAB a nivell nacional i internacional 

a. Màster habilitant. 
b. Màsters oficials universitaris. 
c. Doctorat. 
d. Màsters professionals. 
e. Noves titulacions. 
f. Tallers específics. 
g. Cursos d’arquitectura en anglès. 
h. Presència de professors visitants nacionals i internacionals. 
i. Imatge i productes ETSAB. 
j. Establir vinculacions contractuals docents i de recerca amb varies 

universitats internacionals (Argentina, Brasil, Colombia, Singapur, 
Xile) 

k. Cercar compromisos del Consell Social i el Coac per afavorir la 
inserció laboral dels titulats recents ETSAB. 
 

5.  Millora de la qualitat del professorat 
a. Increment del nombre de beques per estudiants (futurs professors) per 

col·laborar amb els departaments i l’escola. 
b. Introduir en la docència del primer curs estudiants dels darrers 

cursos. 
c. Facilitar i fomentar des de l’escola el treball de recerca. 
d. Definició de la plantilla de professorat de l’ETSAB. 
e. Rejovenir la plantilla actual. 
f. Tendir a l’equilibri dones-homes en el treball a l’escola. 
g. Estratègia conjunta de l’ETSAB davant la UPC i la Generalitat per la 

promoció de professorat permanent 
h. Proposta de millora de les condicions contractuals i de les 

responsabilitats dels professors associats. 
i. Impuls del reconeixement d’un nou estatus pel professor jubilat i 

altres col·laboradors externs. 
 

6.  Millora de les condicions laborals del PAS 
a. Reclamar a la UPC un repartiment equitatiu de la plantilla actual del 

PAS. 
b. Elaboració d’una plantilla de PAS per l’ETSAB. 
c. Reordenació dels espais d’administració. 
d. Increment de la col·laboració en el suport a la docència. 

Molts petits increments ens ha de portar cap una millora global 
important. 
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Miquel Corominas és Arquitecte i professor de l’ETSAB des de 1976. 

Professor Titular d’Universitat des del 1987 i Catedràtic 

d’Universitat des del 2008. 

És professor en els cursos de grau, màster i doctorat de l’ETSAB i la 

FPC. És cofundador del Màster en projectació urbanística i del 

European Master on Urbanism, programa de postgrau comú de les escoles 

de Barcelona, Delft, Leuven i Venezia. 

Ha estat professor convidat a les escoles d’Arquitectura de La Coruña, 

Montevideo, Córdoba (Argentina), Montpelier, Nancy, Belleville 

(Paris), Recife (Brasil), Rice (Houston) i al MIT (Cambridge, EEUU).  

Dr. Arquitecte per l’ETSAB el 1986 i Premi extraordinari de doctorat 

per la UPC el 1992 per la tesi doctoral: Sòl, tècnica i iniciativa en 

els orígens de l’Eixample de Barcelona. Ha participat en vàries 

exposicions sobre l’Eixample i té publicats diversos articles, 

capítols i llibres sobre Cerdà i l’Eixample de Barcelona i altres 

sobre planejament, com ara el llibre “Plans molt especials” de 2005 i 

l'Exposició “Cerdà i la Barcelona del futur” el 2009, al CCCB. Pertany 

al Grup de Recerca en Urbanisme que té el reconeixement de Grup 

consolidat de la Generalitat de Catalunya des de 1995. Ha dirigit sis 

tesis doctorals. 

Ha estat secretari, sotsdirector i director de Departament. Des de fa 

un any es Sots-director de qualitat de l’ETSAB. Ha format part de 

l’equip de redacció dels plans d’estudis de l’ETSAB de 1979, 1994, 

2010 i actualment és membre de la Comissió redactora del Pla 2014. 

Compagina la docència amb la pràctica professional de l’Urbanisme i 

l’Arquitectura. Arquitecte municipal de l’Ajuntament de Barcelona de 

1983 a 1987, responsable de l’Eixample i secretari de la Comissió del 

Pla de Vies (Rondes) de Barcelona. Treball professional especialment 

en el camp del planejament urbanístic a l’estat espanyol i a 

l’estranger: Pla Director de la Vall d’Hebron a Barcelona, Pla 

Director del barri de St. Ildefons (Cornellà) i Pla especial 

Diagonal/Poblenou a Barcelona; Plans d’ordenació urbanística municipal 

de Vidreres, Sant Pere Pescador, Vilafranca del Penedès, Mollet, Rubí, 

Vic, La Orotava (Tenerife), Lepe i Almonaster la Real (Huelva); Pla 

insular de Tenerife; Remodelació del Port de Bríndisi (Italia) i 

reordenació viària a la conca del Beberibe a Recife (Brasil). 

En el camp de l’edificació destaquen els habitatges socials de Sant 

Pere Pescador, seleccionats per als premis FAD, les cases de Fornells, 

Menorca, per la inserció ambiental i l’edifici d’habitatges socials i 

lliures “Quatre Cantons” a Manresa, premi ECOVIURE pel tractament 

energètic. 


