
Benvolguts/des, 

Com molt de vosaltres ja sabeu, s’ha iniciat el procés per escollir als membres electius del consell 
del Departament de Representació Arquitectònica pel proper 23 d’octubre de 2018. 

Amb aquest Mail simplement voldria comunicar-vos que he presentat la meva candidatura com 
a  representant del professorat associat en el consell, i m’agradaria comptar amb el vostre vot. 

Molts de vosaltres ja em coneixeu, pels que no, nomes voldria fer cinc cèntims de la meva 
trajectòria professional, docent i de recerca. 

Arquitecte de professió amb 20 anys d’experiència (1999) i soci fundador d’una empresa de 
serveis energètics (2011), ja fa mes de 12 anys que vaig entrar a l’escola d’edificació com a 
professor associat.  

Durant aquests anys he estat contractat, sempre amb caràcter temporal, com a professor 
associat (2 anys), ajudant (5 anys) i novament com a professor associat (fins a l’actualitat). 

Actualment estic participant en tasques de docència a les assignatures de Projectes tècnics II 
(EPSEB), i Representació arquitectònica III (ETSAB), coneixedor per tant de dues de les tres 
escoles del departament.  

En relació a la gestió he format part del consell de l’antic departament (EGAII), de la junta 
d’escola, de diverses comissions d’escola i de departament i fins i tot he estat secretari del 
departament, entre altres tasques de gestió. 

Durant aquests anys vaig fer el doctorat basat en l’ús de les tecnologies amb dispositius mòbils 
en processos d’aprenentatge, àmbit en el que encara estic fent tasques de recerca com a 
membre del grup ADR&M. 

En la pròpia pagina d’inici del departament  (https://ra.upc.edu/ca) apareix en petit vídeo com 
a mostra del tipus de treballs en que estic implicat. 

Penso que el fet der conèixer les dues escoles i a molts de vosaltres, es un avantatge a l’hora de 
sumar i conèixer les vostres inquietuds com a professors associats i poder fer-les arribar al 
consell, que per altra banda nomes comptarà amb un membre representant del nostre sector 
(PDI B-1) 

Per mirar d’aprofitar aquesta oportunitat, em comprometo a convocar-vos a reunions prèvies 
als consells. Crec que el professorat de les diferents escoles del departament s’ha de conèixer i 
ha de poder parlar dels problemes comuns que ens envolten, i ara això no passa. Per altra banda, 
penso que ens ajudaria a traçar una estratègia, i a transmetre a la resta de membres del consell 
les nostres preguntes i inquietuds de forma conjunta i consensuada.  

Igualment, un cop celebrat el consell, em comprometo a mantenir-vos informats del contingut 
de les reunions, mitjançant copia de les actes o resum redactat per mi, així com a mantenir 
reunions periòdiques amb els professors que així ho vulguin. 

Be, no us vull avorrir mes, us agraeixo la vostra atenció. 

 

Albert Sánchez Riera 

 

https://ra.upc.edu/ca

