
 
 

 

 

PLA ESTRATÈGIC DE L’ETSA 2015 
 

ANTECEDENTS 
 

L’escola tècnica superior d’arquitectura de Reus es funda el 2005. En 
la fundació hi ha c interès molt important dels arquitectes del 
Campen tenir una escola d’arquitectura pròxima i pròpia. També hi  
ha l’interès del rector Grau que veu que tenir una escola 
d’arquitectura configura una universitat més madura, segons les dites 
i el saber populars. 

Com sia que al camp de Tarragona no hi ha gaires arquitectes ni 
doctors, i que s’ha obert una sucursal de l’escola d’arquitectura de la 
Salle a Tarragona, la majoria dels professors es van a buscar a fora, 
sobretot a Barcelona (i també Tortosa, Lleida, etc.) en particular els 
professors de perfil “alt” són Barcelonins. 

L’escola es configura sota el model de “departament únic”, 
Inicialment es contracten un dos professors Col·laboradors i un 
Lector, juntament amb alguns associats per al primer curs. De 
seguida s’amplien per al segon curs amb un altre Col·laborador i un 
altre Lector. Això configurarà el nucli de l’escola, sense gaires canvis. 
La configuració final serà: 

• 1 x TU 
• 3 x Col·laboradors 
• 2 x Lectors 
• 8 x Ajudants 
• 40 aprox. Associats  

 

Cal destacar que com a estratègia inicial, el rectorat aprova 
contractar fins a 8 ajudants, per tal de crear una cartera de doctors 
pròpia. 

 

Inicialment s’implanta un pla d’estudis aproximadament copiat o 
adaptat del pla de l’ETSAB, i el 2010 es comença a implantar una 
nova titulació de Grau en Arquitectura. Aquesta titulació contempla 
XXX crèdits i un encàrrec docent de YYY equivalències a TC. 

 



   

 

 

ESTRATÈGIA: PRIMERS PASSOS 
 

La definició de línies estratègiques a l’ETSA ha estat una prioritat des 
dels primers dies de funcionament de l’escola. Les línies adoptades en 
els primers moments, de una manera no explícita, es podrien resumir 
en els següents punts: 

 

1. Integració en el conjunt/univers de les escoles d’arquitectura. 
Conferència de directors, EAAE (problemes amb les quotes). 
Red INVEA de recerca. Relacions amb el COAC. 

2. Assegurar la docència, inclús a risc de sobre poblar el grup de 
professors “associats”. 

3. Implantació de les primeres línies de recerca. El 2010 es 
demanen i guanyen 3 beques AIRE d’iniciació a la recerca. Les 
tres es varen perdre.  

 

POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 
A partir del 2011-12 l’escola (el departament) estudia el perfil d’altres 
escoles similars, estudia la seva viabilitat i potencial, i decideix 
especialitzar-se. S’impulsen aleshores tres línies estratègiques que 
hauran de conformar la docència especialitzada i la recerca a l’Escola:  

1. el “Patrimoni Arquitectònic”, del qual el camp de Tarragona 
és molt ric. 

2. els “Estudis Territorials”, per tal d’estudiar el Camp de 
Tarragona. 

3. les “Tecnologies de la construcció”, per tal de buscar uns 
nínxols en els quals es pugui especialitzar una escola 
petita. 

Aquestes línies de recerca tenen una marcada voluntat de presencia i 
Server al territori en el qual l’escola vol ser un agent important. A 
més, son línies ben dimensionades i adequades per a una escola 
petita i certament pertanyent a una zona més perifèrica que les grans 
escoles de les grans ciutats globals (NY, Boston, Londres, Paris,…). El 
nínxol es troba precisament en estudiar allò local, i ser capaços de 
tractar-ho amb paràmetres universals i exportar-ho a nivell global. El 
truc rau en la qualitat.  



   

Entre elles, aquestes línies de recerca també tenen punts de contacte 
amplis: el territori com a patrimoni, la intervenció en el patrimoni a 
través de la construcció, etc.  

Els grups de recerca, les línies de treball, la formació de doctors, les 
especialitzacions del Grau en Arquitectura (“mencions”), i totes les 
activitats de l’ETSA i el departament han de girar necessàriament al 
voltant d’aquestes tres línies de recerca, sense desviar-se’n massa, 
per tal d’optimitzar els pocs recursos dels que desposa una escola 
petita (personals, econòmics, tècnics, i d’oportunitat). 

 

ESTAT ACTUAL 
 

Nombre de professors i perfils 
 

NOM o DNI Titulació/ Especialitat Tipus 
Contracte 

Hores/ crèdits 
contracte 

    

    

    

    

    

    

    

 

(insertar taula de professors i contractes) 

 

Estat del Grau (docència) 
→ problemes detectats 

(no se si aquesta secció ja està implícita al DAFO) 

 

Estat de la recerca 
(no se si aquesta secció ja està implícita al DAFO) 

 

 

 



   

ANÀLISI DAFO 
 

 
D A  LIMITACIONS. Cal canviar !! 
F O  POTENCIALITATS. Cal explorar !! 

Int. Ext.  

 

 

 

PERSONAL / RRHH 

DEBILITATS AMENACES 

Pocs doctors 
Massa associats,  
Pocs TC 
Poques mans 
EGOS i comportaments 
individuals 
Manca de lideratge 
Personal desmotivat 
1/2 de TC no contribueixen res 
Poca disciplina  orgànica 
 

El mercat (molt actiu) ens pot 
prendre els doctors 
Contractació molt limitada o 
nul·la 
Crisi econòmica  
Reus és a 100km de BCN 
Rectorat no veu les potencialitats 
Relacions ‘tibants’ amb rectorat 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Perfil molt “professional” 
Alta resiliència  
Molt personal acreditat 
Personal jove, innovador 
Consciència social 

Moltes acreditacions pròpies 
Molts acreditats al “mercat” 
Departament únic 
 

 

 

 



   

DOCÈNCIA 

DEBILITATS AMENACES 
Perfils de Ha/Compo. Excessius 
Poca preparació 
Moltes inèrcies 
Indisciplina 
Suficiència (“ja ho se tot”) 
Caure en l’autocomplaença 
Algun perfil “estrella” 
 

Enquestes molt dolentes 
Estudiants de nivell més baix 
Preu de la matrícula/crèdit 
Llargada de la carrera 
(desmotivació nous estudiants) 
Llargada de la carrera (no volen 
estudiar més) 
Crisi de la construcció 
Disciplina en ple canvi de model 
(no tecnològic) 
 
 
 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Molt bons professionals 
Ben considerats 
Bona formació dels “egressats” 
Prestigi (encara) 

Noves titulacions 
Línies de interès 
Docència relacionada amb el 
camp de Tarragona 
Destacar disseny com a 
innovació 
Noves instal·lacions, encara 
desaprofitades 
 

 

 



   

RECERCA 

DEBILITATS AMENACES 

Poques Mans 
Poca interacció entre recercadors 
Poca internacionalització 
Poca visió estratègica 
Manca lideratge (menys) 
Poca visibilitat 
Poca connexió amb el territori 
Desconeixement dels camps de 
recerca 

Programa de doctorat 
No tenim programa de màster! I 
difícil de tenir-lo 
No es reconeix el Grau com a 
Màster 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Capacitat tècnica molt alta 
 

Tenim un territori “verge” (en 
recerca 
Ajuntaments i institucions 
Connexió amb el territori 
Poc coneguts 
¡¡Transferència!! 

 



   

ACCIONS 
 

# Acció Responsable Inici/durada 
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