
oportunitats
El Programa Activa’t per Autònoms és una iniciativa conjunta 
del SOC i Barcelona Activa a través del qual podràs conèixer 
i aprofitar els recursos i les oportunitats que tens a la teva 
ciutat per tornar a treballar.

patrocina col·labora

què és ARQ?
Les Jornades d’Orientació Professional són un conjunt d’activitats en-
focades a donar llum a un ventall d’oportunitats existents en el 
món de l’Arquitectura que sovint passen desaparcebudes. En aquest 
marc es vol oferir a professionals i estudiants una visió renovada de 
les seves oportuinitats i habilitats.

Les ARQ de 2011 es centraran en tractar l’estat de la professió, 
mitjançant sis grans eixos temàtics s’abordaran aspectes clau de 
la situació de crisis actual i oportunitats que avui van prenent força. 
Des de la necessitat de renovar el perfil empresarial i professional fins 
arribar a les oportunitats de feina a l’estranger.

Les Jornades ARQ són una inicativa de l’Associació d’Amics de la 
UPC, el COAC i les Escoles d’Arquitectura de Barcelona i el Vallès.

transport públic
COL·LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA - SEU DE L’EIXAMPLE
Gran via de les Corts Catalanes, 563
Barcelona

Autobús 9, 14, 20, 24, 37, 41, 50, 54, 
55, 56, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 

68, 91, 120 i 141

Autobús 7, 33, 54, 60, 67, 74, 75, L14, 
L51, L57, L61, L63, L64, L67, L68, 

L69, L79 i L97

Autobús urbà de St Cugat i Valldoreix
Autobusos interurbans A4, B7, B8, 

A6 i MB3

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR 
D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
Avinguda Diagonal, 649
Barcelona

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR 
D’ARQUITECTURA DEL VALLÈS
C. Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

a la xarxa
FACEBOOK Segueix el desenvolupament en directe 
des de la pàgina de les jornades amb vídeos, actualit-
zacions, retransissions i preguntes als ponents.

LIVESTREAM Pots veure en directe els actes d’ARQ 
i descarregar els vídeos de les jornades anteriors a la 
pàgina de livestream.

TEMES ARQ’11

reinventa’t
El primer dia d’ARQ et proposem una activitat dinàmica i 
un taller per descobrir quines són les teves fortaleses i ha-
bilitats. Aprofita i coneix nous perfils emergents, i sobretot, 
pregunta’ls el què vulguis!

activa’t
Aprèn a reaccionar davant situacions crítiques, treballant en 
equip i identificant quines competències són necessaries en 
cada cas. Com s’elabora un currículum? És el mateix que 
un portfolio? Aquests temes i d’altres els tractarem a Activa’t.

management
Els perfils de management són molt desconeguts entre els i 
les arquitectes, i principalment ocupats per altres professio-
nals. Tanmateix, les seves tasques són perfectament com-
patibles amb les competències i habilitats de l’arquitectura.

emprenedoria
Què fa que una persona sigui emprenedora? Coneix els di-
ferents models d’innovació i emprenedoria amb estudiants i 
professionals de diferents sectors de l’arquitectura que s’han 
reinventat amb èxit i continuen innovant!

internacional
Vols marxar a l’estranger? Intentes expandir-te a altres paï-
sos? Descobreix les possiblitats de treball, les ajudes i opor-
tunitats de mà de professionals de l’internacionalització i les 
seves experiències.



Exercici de l’Arquitectura al món
http://www.coac.net/internacional

El COAC ha realitzat una recerca sobre els estàndards professionals 
al món, com a primera orientació a la internacionalització. 

PROGRAMA D’ACTES

www.coac.cat/bt · www.etsab.upc.edu/patronat · www.aaupc.upc.edu · www.coac.cat/bt · www.etsab.upc.edu/patronat · www.aaupc.upc.edu

.

11.30

13.00

SÓC ESTUDIANT I TINC UNA IDEA DE NEGOCI
PONENTS: Mònica Bonafonte, directora Escola Sert

 Alumnes de GICEA de l’ETSA de Barcelona 
 Alumnes de GICEA de l’ETSA del Vallès

TAULA RODONA
SOM ARQUITECTES EMPRENEDORS!
PONENTS: Torsten Massek, expert en sostenibilitat

Iván Álvaro, director creatiu
MODERA: Víctor Seguí, prof. resp. pràctiques a l’empresa

DIJOUS 17 DE MARÇ 

10.30 CONFERÈNCIES
COM SER ARQUITECTES EMPRENEDORS!

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
Sala d’Actes - C. Pere Serra, 1-15 - Sant Cugat del Vallès

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
Sala d’Actes - C. Pere Serra, 1-15 - Sant Cugat del Vallès

10.30

13.00

14.00

ACTIVITAT DINÀMICA I TALLER
QUIN PROFESSIONAL VULL SER?
COM ELABORAR EL TEU CURRÍCULUM
PONENTS: Àngels Serrat, tècnica d’ocupació de l’AAUPC
 Marga Santaeulària, servei dsnvp. prof. COAC

CONFERÈNCIA
CAMÍ DE L’OCUPACIÓ
PONENT: Víctor Seguí, prof. resp. pràctiques a l’empresa

DIJOUS 10 DE MARÇ

Estudi dels Perfils Professional a l’Arquitectura
http://www.etsab.upc.edu/perfils

El Patronat de l’ETSAB ha elaborat un recull de competències i perfils 
professionals en constant actualització i revisió. 

Barcelona Activa
http://www.barcelonactiva.cat

Porta 22 - Barcelona Activa és una organització que promou l’ocupació 
i empreses de qualitat i amb sentit de futur, en el suport a les persones.

Business Planet
http://rru.worldbank.org/businessplanet

Dóna la volta al món amb aquet mapa per descobrir com de fàcil (o 
díficil) és fer negeocis en 183 economies del planeta.

ACC1Ó - Ajuts i finançament
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament

ACC1Ó ofereix línies d’ajut i finançament a empreses i entitats per  
donar suport a projectes d’innovació, internacionalització i inversió. 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIADIMARTS 8 DE MARÇ 

10.30

12.30

14.00

ACTIVITAT DINÀMICA I TALLER
QUIN ÉS EL MEU PERFIL PROFESSIONAL?
RECURSOS PER ABORADAR LA RECERCA DE FEINA
PONENTS: Àngels Serrat, tècnica d’ocupació de l’AAUPC
 Marga Santaeulària, servei dsnvp. prof. COAC

TAULA RODONA
ELS DIFERENTS PERFILS DE LA PROFESSIÓ
PONENTS: Josep Armengol, director general 
 Núria Oms, especialitzada en rehabilitació 
 Mónica Roca, project manager
MODERA: Pilar Garcia-Almirall, sotsdirectora de l’ETSAB

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
Aula CB-2 - Av. Diagonal, 649 - Barcelona

DIMARTS 15 DE MARÇ
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Seu de l’Eixample
Sala d’Actes - Gran Via de les Corts Catalanes, 563 - Barcelona

10.30 PROGRAMA ACTIVA’T PER AUTÒNOMS

DIJOUS 24 DE MARÇ 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Seu de l’Eixample
Sala d’Actes - Gran Via de les Corts Catalanes, 563 - Barcelona

10.30

12.30

TAULA RODONA
PERFILS DE MANAGEMENT
PONENTS: Xavier Basiana, gestor cultural
 José Luís Echeverría,  empresari
 Andrés García, project manager
 Felip Neri, director de facility managment
MODERA: Mònica Bonafonte, directora de l’Escola Sert

CLOENDA

DIMARTS 22 DE MARÇ

10.30

11.30

13.00

14.00

CONFERÈNCIA
COM INTERNACIONALITZAR
PONENT: Jordi Farrando, secretari general de la UIA

TAULA RODONA
EXEMPLES D’INTERNACIONALITZACIÓ
PONENTS: Mariona Benain, coord. internacionalizació
 Sandra Berstraten, cooperació internacional
 Dariela Hentschel, project manager
MODERA: Pilar Garcia-Almirall, sotsdirectora de l’ETSAB

CONFERÈNCIA
BEQUES I OPORTUNITATS A L’ESTRANGER
PONENTS: Gemma García, cooperació europea DIBA
 Àngels Jiménez, resp. secció d’anglès ETSAV 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
Sala d’Actes - Av. Diagonal, 649 - Barcelona

(**) Els actes d’ARQ són gratuïts, tanmateix, per motius d’espai en 
aquesta activitat cal reservar plaça prèviament a través de la pàgina 
web www.coac.net/bt.

(**) Acte retransmés en directe a través d’internet mitjançant Li-
vestream. Podeu veure la retransmissió, comentar-la i fer preguntes 
a les taules rodones a www.livestram.com/jornadesarq o la pàgina de 
facebook www.fb.me/jornadesarq.

Recorda! Al final de cada taula rodona hi haurà un torn de preguntes 
on podràs preguntar els teus dubtes als ponents perquè els resolguin. 
Pensa a recollir la butlleta de preguntes a l’entrada de cada acte!


