
Departament de Geografia 
UAB 

 

 

 
1. Fitxa: nom i dos cognoms 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Quina formació prèvia tenies i on la vas rebre?  

Arquitecta, de la ETSAB-UPC 
 
3. Per què vas triar aquest Màster? 

Vaig triar METIP perquè m’oferia la possibilitat de tractar temes de societat i territori que no 
havia tingut l’oportunitat de treballar a la carrera.  
 
4. Fent el Màster ha millorat el teu perfil professional? Què t’ha aportat de nou que no 
tenies abans (coneixements, habilitats, competències...)? 

Sí, sobretot per temes de SIG, conèixer els instruments de gestió del territori i el paisatge, 
treballar les habilitats pel que fa a l’anàlisi social i territorial, i també per treballar en l’àmbit 
de la mobilitat. 
També és interessant la manera de treballar fent recerca in situ, amb el treball de camp i els 
cursos i workshops complementaris al màster. 
En el meu cas, tampoc havia fet res abans en el camp de la recerca acadèmica i el procés 
d’investigació i redacció del TFM va resultar un aprenentatge molt interessant per ell mateix, 
més enllà del tema que també. 
 
5. Com valores la relació qualitat/preu d’aquest màster? 

Tenint en compte els preus dels altres màsters, crec que està en la part baixa de la graella. 
Bastant bona qualita/preu, i encara més considerant que em va permetre accedir a una feina 
fixa a través de les pràctiques.  
 
6. Per què podries recomanar aquest Màster? 

Podria recomanar el màster per a estudiants d’arquitectura que creguin que els hi falten 
eines d’anàlisi social i territorial, que estiguin interessats en complementar la seva formació 
urbanística des del punt de vista de la geografía, o que els interessi la planificació estratégica.  
Crec que és molt interessant les oportunitats que t’obre a l’hora de realitzar pràctiques 
professionals i també pels cursos i worshops associats, així com per introduir-te al món de la 
recerca acadèmica. 

 Nom:  Mar Miralles  

Edat: 30 

Lloc d’origen: Molins de Rei 

Anys que vas cursar el Màster: 2 0 1 4 - 2 0 1 6  

Lloc de feina actual: Lavola 1981, SA 
 


