
 
 
 
ACTUALITAT BOLONYA: INFORMACIÓ SOBRE NOVETATS FAVORABLES A LA 
REIVINDICACIÓ DEL TÍTOL DE MÀSTER PER ALS ESTUDIS D'ARQUITECTURA I 
SOBRE LES MANIFESTACIONS CONVOCADES A MADRID I BARCELONA 
 
 
La reinvindicació de la titulació acadèmica de Màster per als estudis d’Arquitectura, 
plantejada i defensada al llarg de l’últim any per la representació de la professió (el 
Consell Superior i els col·legis), les escoles i els alumnes, ha registrat aquesta setmana 
novetats importants amb una proposta formal del Ministeri d’Educació que ha rebut la 
conformitat inicial de tots els agents involucrats i que s’interpreta com un èxit per als 
arquitectes. 
 
La proposta es pot consultar a: 
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/actualidad/2009/10/propuestas-
arquitectura.html 
 
En síntesi, consisteix en modificar el RD 1393/2007 obrint la possibilitat de reconèixer, en 
el títol de Màster, les competències acadèmiques adquirides en graus de més de 300 
crèdits (com el d’Arquitectura, que en té 300, més els que comporta el PFG) per llavors 
poder dissenyar un títol de Màster en Arquitectura de 60 crèdits, dels quals no tots 
s’hauran de cursar efectivament i els que sí s’hagin de cursar apart ho seran al mateix 
preu que els del Grau. 
 
Amb aquesta notícia, el COAC manté el seu suport a la manifestació convocada pel 
divendres dia 23 com a oportunitat per ratificar la validesa de la reivindicació i per ajudar a 
reconstruir una unitat que li ha mancat al col·lectiu en tot aquest procés. 
 
La manifestació a Madrid, convocada pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid i el 
Consell Andalús de Col·legis Oficials d’Arquitectes conjuntament amb el Fòrum de la 
Professió Mèdica, compta amb el suport del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes 
d’Espanya. Tindrà lloc a les 12 h a la plaça de la Cibeles i està prevista l’assistència de 
Jordi Ludevid, degà del COAC, entre altres personalitats. 

A Barcelona, el Consell d'estudiants de metges de Catalunya, la Delegació d'estudiants 
d'arquitectura de Barcelona i el Consell de representant d'estudiants d'arquitectura se 
sumen a la iniciativa amb una convocatòria de manifestació que començarà a les 12 h a la 
Plaça de la Catedral. 
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