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VALORACIÓ FINAL 
 

L’estudi és la base de tot , a través d’aquest treball he vist que mai s’acaba d’estudiar , sempre hi ha 

situacions en que has de estudiar més i més per tal d’assolir els coneixements adients per solucionar 

qualsevol problema . A causa de la meva poca experiència en el món de la construcció hi ha 

problemes que m’han requerit un gran esforç , d’altra banda també he posat en pràctica molts 

coneixements que encara no havia fet servir ja que només els havia assolit de manera teòrica .  
 

- Fent aquest projecte he arribat a la conclusió que la redacció d’un projecte és un treball difícil de 

portar a terme ja que has de preveure un munt de petits detalls, que al principi semblen minúsculs però 

que al final es converteixen en un gran problema, la qual cosa et fa variar força els plantejaments 

inicials. 

 

- També m’he adonat que a part dels temes purament constructius s’han de tenir en compte altres 

elements que tot i no influir a l’hora de construir tenen molta importància en la realització d’un projecte, 

com poden ser l’entorn, els sistemes constructius, etc. 

 

- Puc constatar, amb l’estudi dels sistemes constructius de l’època, que la construcció és un món en 

continua evolució i que has d’estar preparat, ja que sinó caus en el parany de la rutina i t’estanques en 

allò que creus que ja saps. 

 

- Aplicar un bon interiorisme és una feina dura i que requereix molt d’esforç , gran part d’aquest esforç 

es concentra en conèixer estils , materials nous , experiència ... sinó has vist molts interiorismes de 

diferents estils no pots saber quin és el que has d’aplicar en cada moment. 

 

- El disseny i el funcionalisme són compatibles sempre i quan, abans del disseny, s’estudï plenament 

les funcions principals i secundàries a satisfer. 

 

 

Per concloure doncs diré que la majoria dels objectius que em vaig marcar a l’hora de començar 

aquest projecte, crec, que han estat complerts i em sento molt satisfet amb els resultats que he 

obtingut. 
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RECURSOS UTILITZATS 
Per poder realitzar aquest projecte s’han utilitzat els següents coneixements : 

- Projectes  

- Construcció I i II 

- Dibuix 

- Anàlisis del procés constructiu 

- Estructures 

- Disseny d’Interiors 

- En general totes les assignatures de la carrera 

 

- AutoCAD 2006 , execució de documentació gràfica 

- Microstation v8 , execució de documentació gràfica 

- Microsoft Office XP 

- Col·legi d’Arquitectes de Girona 

- Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona 

- Col·legi d’Interioristes de Girona 

- 3d Studio Max 

- Google Sketchup 

- Adobe Photoshop 

- Altres programes i recursos varis 

 

AGRAIMENTS 

 
En primer lloc m’agradaria dir que aquest projecte no s’hagués pogut dur a terme sense l’ajuda del 

meu tutor, el Sr. Jordi Armengol, que amb la seva ajuda i consells m’ha anat guiant en la redacció 

d’aquest. 

També vull agraïr l’ajuda dels altres professors que m’han assesorat i ajudat en aquest projecte. 

També vull agrair a la meva família que han aguantat molts moments d’angoixa i nervis, i en especial a 

la meva xicota. Gràcies a tots. 

 

UN PROJECTE COM AQUEST M’HA PORTAT TEMPS DE RECERCA , INVESTIGACIÓ, REDACCIÓ 

, IL·LUSTRACIÓ , DUBTES I SOLUCIONS  

 

PER FER UN TREBALL COM AQUEST CAL ESTIMAR LA CONSTRUCCIÓ I PER SOBRE DE TOT 

LA TEVA PRÒPIA HISTÒRIA. 
 


