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Informació i inscripcions

MÀSTER PROFESSIONAL EN REHABILITACIÓ Especialització en ESTRUCTURES

Per a què et capacita aquesta formació

L’Escola Sert COAC



Per a què et capacita aquesta formació

Aquest Màster et capacita per portar a terme el procés de projecte i

rehabilitació d’un edifici: detectar i diagnosticar les seves lesions,

conèixer les formes d’intervenció més habituals, gestionar i controlar el

projecte de rehabilitació per tal de recuperar la seva integritat,

funcionalitat i valor arquitectònic. A la vegada l’alumne s’especialitzarà

en l’anàlisi i el desenvolupament de projectes de consolidació o reforç

estructural, prestant una atenció especial a les intervencions basades en

l’ús de l’acer.

El sector de la construcció a Espanya està reorientant la seva activitat

cap a la rehabilitació. La rehabilitació i la reforma estan generant

importants nínxols d'activitat i mercat per a un gran nombre

d'empreses dedicades a la construcció en els seus diferents àmbits. Al

llarg del 2013 es van reformar més de 22.000 habitatges i 27.000

edificis i els experts opinen que 4,5 milions d'habitatges són

susceptibles de ser rehabilitats a Espanya.

Consulta aquí alguns informes i indicadors sobre el 

sector de la rehabilitació:

 La rehabilitació d’edificis de cap a peus. Escola 

Sert COAC

 Sortides professionals en tendència: 

rehabilitació. Escola Sert COAC

 Nou Decret de les Inspeccions Tècniques dels 

Edificis. Generalitat de Catalunya

 Una visión-país para el sector de la edificación 

en España. Hoja de ruta para un nuevo sector 

de la vivienda. Grupo de Trabajo sobre 

Rehabilitación (GTR)

 La estrategia española de rehabilitación, una de 

las más valoradas de Europa. Notícia El Mundo
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https://www.youtube.com/watch?v=xzjs-nIQa6w&list=PLE2D6CE5DE137CDDC&index=12
https://www.arquitectes.cat/ca/sortides-professionals-tendencia-rehabilitacio
http://www.agenciahabitatge.cat/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hHS0dXRyMvYwN_P0M3A89AfyfTUDMvI_dAM6B8pFm8AQ7gaEBAdzjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBKMKpFA!!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSlAxTkMxTktfMjd3ISEvN19BOUFFQTJKMzBPTjFGMElRT0I1VTZKMkdFNw!!/?PC_7_A9AEA2J30ON1F0IQOB5U6J2GE7000000_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ca/ahc/web/agencia/premsaicomunicacio/saladepremsa/noticies/decret+inspeccions
http://www.gbce.es/es/pagina/informe-gtr
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/03/5457b25bca4741272b8b458e.html


Consulta aquí algunes de les subvencions i ajuts a 

la rehabilitació:

 Convocatòria 2015 per als ajuts a la 

rehabilitació a la ciutat de Barcelona

 Programa de ayudas para la rehabilitación 

energética de edificios existentes del sector 

residencial (uso vivienda y hotelero). Instituto 

para la diversificación y Ahorro de la energía.

Es calcula que més de 105.000 edificis destinats a habitatge a

Catalunya es troben en estat ruïnós, dolent o deficient en el que

respecta als seu grau de conservació, segons dades de l’IDESCAT.

L’especialització en rehabilitació d’estructures es postula com un dels

perfils més demandats en projectes de rehabilitació, tal i com es fa

palès en molts dels ajuts gestionats a nivell estatal, autonòmic i local,

que prioritzen les patologies estructurals davant d’altres intervencions.

Remuntes per addició de plantes, canvis d’usos, excavació de soterranis,

o patologies estructurals són algunes de les casuístiques més habituals i

demandades en l’àmbit de la rehabilitació. Intervenir en estructures

existents, que en molts casos ja han superat el seu període de vida útil,

requereix un exhaustiu anàlisi de la resistència i estabilitat de

l’estructura per garantir el compliment de la seguretat estructural i

donar compliment a les normatives vigents al respecte.

Aquest Màster de REHABILITACIÓ especialització en ESTRUCTURES et

permetrà assolir el coneixement necessari per oferir aquest servei al

mercat.
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http://www.arquitectes.cat/ca/subvencions-rehabilitacio-Barcelona
http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle


Curs 1. Inspecció i diagnosi d'edificis (24h)

Curs 2. Rehabilitació d'estructures i fonaments (52h)

Curs 3. Rehabilitació de façanes i cobertes (40h)

Curs 4. Rehabilitació d'instal·lacions (12h)

Curs 5: Introducció a la gestió integral en rehabilitació (24h)

Curs 6: Plantejaments bàsics i interpretació de les patrologies. El llenguatge de les esquerdes. El 

comportament dels murs (48h @ + 12h presencials) 

Curs 7: Tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats (36h @ + 9h presencials) 

Curs 8: Reforç de fonamentacions, apeuaments de tot tipus i tècniques d'estabilització durant  el 

procés constructiu (36h @ + 9h presencials) 

POSTGRAU EN REHABILITACIÓ

El Màster professional en Rehabilitació especialització en Estructures s'estructura en base a dos programes formatius. En el cas que s’hagi cursat algun dels
programes en edicions anteriors, teniu l’opció d’obtenir el reconeixement de l'especialització corresponent, sol·licitant-ho per escrit a infosert@coac.net.

Estructura del Màster

POSTGRAU EN REHABILITAR DES DE 
L’ESTRUCTURA
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Programa

Curs 1_Inspecció i diagnosi d'edificis(24h)

Dates: 

8a edició: del 7/11/14 al 21/11/14 

9a edició: del 6/11/15 al 20/11/15

Horari: DV de 10 a 14h i de 15 a 19h

Preus (*): 384 € / 336 € / 288 €

(M1 del Postgrau en Rehabilitació)

L’objectiu del curs és capacitar per a la realització d’una inspecció tècnica, 

realitzar l’anàlisi i avaluació de l’estat d’un edifici, establir criteris 

d’avaluació de lesions, l’anàlisi de tècniques de diagnosi de patologies i el 

seguiment de la seva evolució, com a pas previ a la definició de les tècniques 

de reparació convenients segons els elements, materials o instal·lacions 

afectats. Coneixement de normativa relacionada amb la temàtica.

Jornada 1

Sessió 1: Protocols d'inspecció. ITE / IEE. Presentació de l’exercici pràctic 

Sessió 2: La inspecció visual 

Sessió 3: Reconeixement i avaluació de deficiències. Obra grossa

Jornada 2

Sessió 4: Fotografia de documents tècnics

Sessió 5: Redacció de documents tècnics

Sessió 6: Marc Normatiu de l’edifici existent

Sessió 7: Reconeixement i avaluació de deficiències: instal·lacions

Jornada 3

Sessió 8: Instrumentació i seguiment de lesions

Sessió 9: Eficiència i accessibilitat en edificis existents

Sessió 10: Reconeixement i avaluació de valors patrimonials

Sessió 11: Mesures cautelars

Sessió 12: Avaluació global de l'edifici. Plans d'intervenció

Programa del Màster
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Curs 2_Rehabilitació d’estructures i fonaments (52h)

Dates: 

8a edició: del 28/11/14 al 23/01/15

9a edició: del 27/11/15 al 22/01/16

Horari: DV de 10 a 14h i de 15 a 19h

Preus (*): 832 € / 728 € / 624 €

(M2 del Postgrau en Rehabilitació)

L'objectiu del curs és capacitar per al coneixement, detecció, identificació i 

diagnòstic dels danys i patologies estructurals a l’edificació. Establir 

sistemes de reparació i tècniques d’intervenció dels elements constructius 

més habituals en: fonaments, estructures de murs de càrrega, de formigó, 

sostres de biguetes de fusta i metàl·liques, etc. Coneixement de normativa 

relacionada amb la temàtica.

Jornada 1

Sessió 1: Presentació del curs i de l’exercici pràctic.

Sessió 2: Descripció constructiva, inspecció i patologia dels edificis amb 

tècniques tradicionals.

Sessió 3: Descripció constructiva, inspecció i patologia general dels edificis 

d’habitatges del segle XX.

Sessió 4: El coneixement de l’edificació en una trama urbana: Ciutat Vella.

Sessió 5: El coneixement de la intervenció en l’edificació en una trama 

urbana: Ciutat Vella.

Jornada 2

Sessió 4: Actuacions inicials en un procés de rehabilitació

Sessió 5: Diagnosi i intervenció d'estructures de fusta

Sessió 6: Diagnosi i intervenció de parets de tàpia

Sessió 7: Anàlisi de casos reals sobre fusta i tàpia
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Jornada 3

Sessió 8: Exemples pràctics: Rehabilitació de la casa Garriga – Nogués, 

Fundació Godia.

Sessió 9: Normativa aplicable a la rehabilitació.

Sessió 10: Patologia, inspecció, avaluació i reforç de sostres de biguetes de 

fusta. Exemples pràctics.

Sessió 11: Patologia, inspecció, avaluació i reforç de sostres de biguetes 

metàl·liques. Exemples pràctics.

Jornada 4

Sessió 12: Diagnosi intervenció en estructures de formigó armat. 

Mecanismes de dany. 

Sessió 12: Diagnosi estructural.

Sessió 12: Tècniques d’intervenció.

Sessió 13: Casos reals d’intervenció. 

Jornada 5

Principis generals d’avaluació resistent de les estructures muraries 

Exemples d’aplicació

Diagnosi i tècniques d’interpretació en estructures muraries

Presentació de casos reals d’intervenció exposats pels seus autors

Jornada 6

Descripció constructiva, inspecció i patologia dels edificis en eixamples 

urbans del segle XIX

Característiques generals de les fonamentacions existents, antics i 

moderns. Casos més habituals de danys deguts a la fonamentació i 

tècniques de reparació 

Introducció als apeuaments de murs i pilars existents

Exemples pràctics de dimensionat d’apeuaments

Jornada 7

Resolució de la pràctica del mòdul 

Exemples pràctics: Reforços de biguetes ceràmiques
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Curs 3_Rehabilitació de façanes i cobertes (40h)

Dates: 

8a edició: del 30/01/15 al 27/02/15

9a edició: del 29/01/16 al 26/02/16

Horari: DV de 10 a 14h i de 15 a 19h

Preus (*): 640 € / 560 € / 480 €

(M3 del Postgrau en Rehabilitació)

L'objectiu del curs és capacitar per al coneixement, detecció, identificació i 

diagnòstic dels danys i patologies més habituals a les façanes i cobertes. 

Establir sistemes de reparació i tècniques d’intervenció dels elements 

constructius més habituals en aquests elements. Coneixement de 

normativa relacionada amb la temàtica.

Jornada 1

Sessió 1: Algunes qüestions prèvies referents a la humitat i la temperatura.

Sessió 2: Normativa aplicable a la rehabilitació de façanes i cobertes. 

Sessió 3: La casuística de les humitats per capil·laritat.

Sessió 4: Les façanes històriques: com són? Quins són els problemes més 

freqüents que cal resoldre? 

Sessió 5: La rehabilitació de façanes històriques: consideracions generals i 

reparació d’elements que afecten a la seguretat.

Jornada 2

Sessió 8: La pràctica en la diagnosi de façanes i cobertes. Exposició de 

l’exercici pràctic. 

Sessió 9: La rehabilitació de cobertes històriques: consideracions generals i 

reparació.

Sessió 10: Les façanes modernes: com són? Quins són els problemes més 

freqüents que cal resoldre?

Sessió 11: Les façanes modernes: intervencions de reparació que afecten a 

la seguretat.

Jornada 3

Sessió 12: Bastides. La consideració del factor seguretat en la rehabilitació 

de façanes i cobertes.
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Sessió 13: Les tècniques de rehabilitació acústica de tancaments exteriors. 

Casos pràctics.

Sessió 14: La rehabilitació estanca i tèrmica de l’envoltant dels edificis. 

Tècniques d’intervenció.

Jornada 4

Sessió 15: Tècniques específiques per a la neteja de façanes.

Sessió 16: Presentació de casos reals. Cobertes.

Sessió 17: Criteris d’intervenció en la rehabilitació de façanes des del 

paisatge urbà.

Sessió 18: Reparació i restauració de revestiments històrics.

Jornada 5

Sessió 19: Presentació de casos reals. Façanes.

Sessió 20: Presentació de casos reals. Façanes i cobertes.  

Sessió 21: La pràctica en la diagnosi de façanes i cobertes. Potencialitats 

de millora de paràmetres d’eficiència energètica
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Curs 4_Rehabilitació d’instal·lacions (12h)

Dates: 

8a edició: del 6/03/15 al 13/03/15

9a edició: del 4/03/16 a l’11/03/16

DV de 10 a 14h i de 15 a 19h

Horari:

Preus (*): 192 € / 168 € / 144 €

(M4 del Postgrau en Rehabilitació)

Les instal·lacions dels edificis, en concret, plantegen un profund dubte 

entre rehabilitació i substitució, juntament amb la complicació de la seva 

integració arquitectònica. L'objectiu del curs és analitzar els defectes més 

habituals en les principals instal·lacions dels edificis i els criteris per 

adequar les instal·lacions dels habitatges a les necessitats i requeriments 

actuals.

Jornada 1

Sessió 1: Introducció als diferents àmbits de la rehabilitació. Possibles 

encàrrecs.

Sessió 2: Criteris d’actuació segons la legalitat i l’estat de les instal·lacions 

en rehabilitació. 

Sessió 3: Integració a l’arquitectura de les instal·lacions en edificis 

d’habitatges

Jornada 2

Sessió 4: Normativa. 

Sessió 5: Integració a l’arquitectura de les instal·lacions en edificis 

d’habitatges 
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Curs 5_Introducció a la gestió integral en rehabilitació (24h)

Dates: 

8a edició: del 20/03/15 al 10/04/15

9a edició: del 18/03/16 al 8/04/16

Horari: DV de 10 a 14h i de 15 a 19h

Preus (*): 384 € / 336 € / 288 €

(M5 del Postgrau en Rehabilitació)

L'objectiu del curs és capacitar per gestionar el projecte de rehabilitació 

des d'una perspectiva global i les relacions entre els agents implicats. 

Conèixer les competències per gestionar equips de manera efectiva. Definir 

objectius, àmbit d'actuació i establir el pla de treball per aconseguir-ho, 

tenint en compte l'equip interdisciplinari adient. Conèixer tot el procés des 

de l'inici del projecte fins al final de l'obra i la sostenibilitat a la gestió.

Jornada 1

Sessió 1:  Introducció: reflexions prèvies i exercici en grups. Plantejament 

de casos pràctics. Com gestionar projectes? 

Sessió 2: El futur de la rehabilitació vist des de l’administració.

Sessió 3: Direcció de projectes i gestió de processos

Sessió 4:  El règim de comunitats. El llibre de l’edifici

Jornada 2

Sessió 5: Control d'obra i gestió del manteniment. . 

Sessió 6: Seguiment dels casos, aportació de més informació.

Sessió 7: La intervenció patrimonial a l’Ajuntament de Barcelona

Sessió 8: La nova façana del COAC: una reinterpretació.

Sessió 9: Aspectes energètics en la rehabilitació d'edificis: el cas de la 

façana del COAC i altres

Sessió 10: La sostenibilitat a la gestió

Jornada 3

Sessió 11: Els annexes del projecte: el control de qualitat, la seguretat i 

salut i la gestió de residus

Sessió 12: El marc de la rehabilitació: metodologia i pràctica

Sessió 13: Presentació dels exercicis del curs. Conclusions
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Curs 6_ Plantejaments bàsics i interpretació de les patologies. El 

llenguatge de les esquerdes. El comportament dels murs (48 h On line + 

12h presencials)

Dates: 

4a edició: del 15/12/14 al 23/03/15

5a edició: del 19/10/15 al 18/01/16

Horari sessions presencials: DLL de 16 a 19h

Preus (*): 884 € / 773 € / 663 €

(M1 del Postgrau en Rehabilitar des de l’estructura)

Tema 1
Plantejaments bàsics a considerar per la rehabilitació edificatòria
Introducció a la consolidació estructural d’edificis
Procés de comprovació d’una estructura
La comprovació estructural d’edificis existents segons els criteris del Codi 
Tècnic 
La vida útil d’un edifici
La durabilitat de l’estructura resultant com criteri bàsic al plantejar la 
rehabilitació 
El rendiment d’una successió d’esforços

Tema 2

Els materials preexistents
Introducció al tema
Els materials petris i ceràmics en les seves diverses variants
La fusta 
El ferro i l’acer
El cas particular de la fundició
El formigó
Annex: Descripció de perfils especials i d’armadures, segons èpoques

Tema 3

Interpretació del conjunt d’elements estructurals amb presència habitual 

en un procés de rehabilitació.

Introducció al tema

Els murs portants

Les columnes i els matxons

Elements estructurals que treballen per la forma

Les bigues

Els sostres en el seu context tipològic

Els tirants i altres elements traccionats
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Tema 4

Operacions de consolidació de murs fracturats.

La discontinuïtat dels murs

El llenguatge de les esquerdes

La reparació d’esquerdes i fissures.

El cosit entre murs perpendiculars sense connexió

L’estabilització de murs portants afectats per assentaments 

La tècnica de l’escanejat per comprendre el comportament dels murs 

Annex: Teoria clàssica de recolzament per facilitar la interpretació 

d’esquerdes i fissures
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Curs 7_ Tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats (36 h On line + 9h 

presencials)

Dates:

4a edició: del 23/03/15 al 26/05/15

5a edició: del 18/01/16 al 21/03/16

Horari sessions presencials: DLL de 16 a 19h

Preus (*): 663 € / 580 € / 497 €

(M2 del Postgrau en Rehabilitar des de l’estructura)

Tema 1

Tècniques de reforç de pilars
Introducció a la necessitat del reforç.
La millora de la capacitat portant d’un pilar

La reparació de pilars danyats

Tècniques de reforç: possibilitat de substitució integral d’un pilar 

Reforç per addicció de material que es solidaritza amb l’existent 

Reforç per incorporació d’un pilar nou més fiable que es juxtaposta a 

l’existent.

Diferents formes de reforç per zunxat

Tractament de pilars metàl·lics de secció tancada tubular

Precaucions constructives al llarg del procés d’entrada en càrrega del pilar 

reforçat

Annex: L’efecte Poisson, una teoria clàssica necessària per una correcta 

comprensió dels esforços per zunxat. 

Tema 2

Tècniques de reforç de bigues 
Introducció al tema
La millora de la capacitat portant d’una biga
Sistemes de substitució funcional de l’element

Reparació de bigues roblonades

Reconversió d’una biga monomaterial en biga mixta

Reconversió d’una biga monomaterial en biga mixta, amb desconsideració 

final del material inicial

Tècniques de millora de la biga per addicció de peces metàl·liques 

acoblades
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Tema 2

Possibles tècniques de reforç mitjançant postensat

La introducció de mecanismes externs de subtensat. El cas concret dels 

mecanismes de Fink

Annex: Breu introducció a les forces rasants que ha d’absorbir cada 

connector

Tema 3

Tècniques de reforç de forjats 

Introducció al tema

Tipologies i models de forjats habituals amb els que treballar en un procés 

de rehabilitació

La substitució funcional local d’algun tram de forjat en situació precària 

Sistemes de substitució funcional dels forjats

Tècniques de millora d’un forjat per addicció de peces metàl·liques 

acoblades

Altres tècniques de millora del forjat

Precaucions constructives al llarg del procés de execució dels reforços de 

forjats

Millora del monolitisme dels forjats amb els murs

Diferents tècniques per practicar obertures en un forjat existent

Annex 1: Reforç de sostres de fusta, afegint una capa de compressió de 

formigó armat connectada amb peces metàl·liques

Annex 2: Patologia consistent en la caiguda de revoltons dels vells sostres
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Curs 8_ Reforç de fonamentacions, apeuaments de tot tipus i tècniques 

d’estabilització durant el procés constructiu (36 h On line + 9h presencials)

Dates:

4a edició: del 25/05/15 al 27/07/15

5a edició: del 21/03/16 al 30/05/16

Horari sessions presencials: DLL de 16 a 19h

Preus (*): 663 € / 580 € / 497 €

(M3 del Postgrau en Rehabilitar des de l’estructura)

Tema 1

Tècniques de reforç de fonamentacions existents

Tipologies de fonaments presumibles en obres de rehabilitació

Tècniques d’ampliació de la base de sabates aïllades

Tècniques de reforç de al base de sabates corregudes sota murs

Canvi radical del mecanisme de transmissió de càrregues al terreny: la 

tècnica del micropilotatge

Tècniques de millora del terreny per injecció de materials adequats. La 

tècnica del jet-grouting

Controls per l’entrada en càrrega de la nova fonamentació

Tècniques d’estabilització i reforç per murs de contenció interns amb mal 

comportament resistent

Utilització ocasional de tècniques de tablestacat

Plantejaments estructurals davant la construcció de nous soterranis sota 

d’edificis existents

Annex: Diferents exemples de construcció de plantes subterrànies sota un 

edifici existent

Tema 2

Tècniques d’apreuament d’elements verticals portants 

Generalitats sobre la utilització de l’acer per la realització d’apeuaments a 

l’edificació

Incidència del Codi Tècnic per la pràctica de l’apeuament en edificacions 

existents amb estructura murària

Consideracions prèvies a l’inici de tot procés d’apreuament d’una porció de 

mur
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Programa

Resolució d’apeuaments simples, sense pilars intermedis

Tècniques amb preflexió de la biga d’apeuament

Resolució d’apeuaments lineals de murs de càrrega, amb introducció de 

nous pilars intermedis

Resolució d’apeuaments simples de murs de càrrega, amb introducció de 

nous pilars en els extrems

Diferents tècniques d’apeuament d’un pilar puntual

Apeuament de pilars múltiples en una única planta

Tema 3

Intervencions provisionals tendents a millorar l’estabilitat de l’edifici 

durant el seu procés de rehabilitació

Generalitats sobre la utilització de l’acer per a la realització d’operacions 

d’estabilització provisional

Consideracions prèvies pel càlcul d’elements d’apuntalament provisional

Apuntalament vertical dels forjats, bigues i façanes

Criteris de càlcul dels apuntalaments verticals

Utilització  de  torres  i  cintres

Apuntalaments horitzontals, codals i entibacions

Criteris de càlcul dels apuntalaments horitzontals entre murs mitjaners o 

de contenció 

Apuntalaments en d’edificis que es buiden conservant les façanes

Criteris de càlcul dels apuntalaments entre façanes d’edificis que es buiden

Tècniques d’optimització de les unions entre les façanes que es conserven i 

la nova estructura 

Tècniques de contrafort per estabilitzar elements verticals que han iniciat 

un procés de bolcada 

Introducció de barres horitzontals d’acer per estabilitzar les façanes des de 

l’exterior

Introducció d’anells de tracció per estabilitzar cúpules

Estabilització d’edificis per aportació de creus metàl·liques de gran 

potència que cobreixen amplies zones de façana
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DIRECCIÓ

Robert Brufau, doctor arquitecte i director del Postgrau en Rehabilitar des 

de l’estructura

Cèsar Díaz, doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions 

Arquitectòniques - UPC i co-director del Postgrau en Rehabilitació

David Lladó, arquitecte. Professor de Gestió de Projectes - ETSARQ-UIC i 

co-director del Postgrau en Rehabilitació

Ramon Muñoz, arquitecte i co-director del Postgrau en Rehabilitació

Núria Oms, arquitecta. Professora de Projectes – Escola LAi-UIC i co-

directora del Postgrau en Rehabilitació

Ma Lluïsa Sánchez, arquitecta i co-directora del Postgrau en Rehabilitació

Mercè Zazurca, arquitecta i co-directora del Postgrau en Rehabilitació

Irma Beltran, arquitecta tècnica. Tècnica del Departament de Gestió del 

Procés Constructiu de l'Àrea del Procés Constructiu i especialista en temes 

de control de qualitat de l’iTeC.

Lluís Buch, arquitecte

J. Manel Clavillé, arquitecte. Ajuntament Barcelona

Pere Cortacans, arquitecte

Francesc Daumal, doctor arquitecte

Juan Ignacio Eskubi, arquitecte

Alfred Fernández, arquitecte

David Garcia, arquitecte

Lluís Gibernau, arquitecte. Cap del Departament del Servei d'Informació 

Tècnica (SiT), de l'Àrea d'Innovació i Generació del Coneixement de l’iTeC

Cristina Gil, arquitecta. 

Pere Giol, doctor arquitecte

José Luis González, doctor arquitecte

Josep Manel Hernández, arquitecte tècnic

Fernando Iglesias, arquitecte

Manuel Iglesias, historiador de l’art i restaurador

Equip docent

DOCÈNCIA

Maria Luisa Aguado, arquitecte

Licinio Alfaro, arquitecte. Cap del Departament de Construcció Sostenible, de 

l'Àrea d'Innovació i Generació del Coneixement de l’iTeC

Joan Ardèvol, arquitecte tècnic
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Josep Linares, arquitecte tècnic. Director UO de Rehabilitació i Millora de 

l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Ramon Mestres, MBA Esade

Jordi Morros, arquitecte

Carles Padrós, arquitecte

Antoni Paricio, doctor arquitecte

Laia Picarín, arquitecta tècnica

Jordi Planelles, arquitecte

Jordi Planelles, arquitecte

Ana Puig Pey, doctora arquitecta

Félix Ruiz, arquitecte tècnic, Màster Enginyer Civil

Clàudia Sanmartí, arquitecta

Jaume Serrasolses, biòleg

Toni Solanas, arquitecte

Antoni Sorolla, arquitecte

Cristina Thió, llicenciada en Belles Arts -Conservadora – Restauradora

Marta Urbiola, arquitecta

Joan M. Viader, arquitecte

Paulino Vicente, arquitecte

Marina Vila, arquitecte tècnic

Francesc Xairó, arquitecte tècnic

Mercè Zazurca, arquitecta
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Lloc, dates i horari

Demarcació de Barcelona COAC

c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona

On line i per videoaula a través de internet

Inici edició actual: Febrer 2015

Inici propera edició: Tardor 2015

DV de 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h

DLL de 16.00h a 19.00h

Durada

182 hores presencials + 120 hores on line + 38 hores de dedicació (340

hores totals)

Inscripció al Màster

Informació i inscripcions

Preus (*)

4.640 € / 4.060 € / 3.480 €

10% descompte per matriculació a tot el màster:

4.176 € / 3.654 € / 3.132 €

10% descompte addicional per matriculació abans del 15.02.15

3.712 € / 3.248 € / 2.784 €

La inscripció a un Màster o Postgrau realitzada 15 dies abans del seu

inici permetrà fraccionar el pagament en terminis mensuals sense

interessos / Cada curs es pot realitzar de manera independent.

(*) La descripció dels preus del màster i dels cursos és la següent:

Preu general / Preu col·legiats amb quota col·legial bàsica / Preu

col·legiats que tenen contractat el tram complementari. El preu general

s’aplica a no col·legiats, arquitectes habilitats d'altres col·legis,

simpatitzants, amics i altres professionals.
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Acreditacions

Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Amb la col·laboració de:
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Programa

Metodologia i Format de sessions

Els cursos 1 a 5 es realitzaran de manera presencial a les aules de l'Escola

Sert (c/Arcs 1-3 Barcelona) i a la vegada es podran seguir en directe a

través d'Internet per la videoaula. La metodologia de la videoaula permet

escoltar i visualitzar el docent en directe, alhora que veure les diapositives

preparades pel professor i participar en la classe mitjançant un xat actiu

durant la sessió. A través de la videoaula, es podran plantejar dubtes i

qüestions que el professor podrà resoldre al moment. Cada sessió quedarà

gravada i es podrà tornar a veure en qualsevol moment mentre duri el

curs. Per tant, si no es pot seguir el curs presencialment o en directe, es

podrà fer en diferit a través de les sessions gravades.

Es realitzarà un exercici al final de cada mòdul. La dedicació necessària

per part dels alumnes s'estima en 1 hora per cada 4 hores lectives.

Tots aquests cursos i Postgraus també es poden cursar de manera

independent. Es pot realitzar la matricula a través de la pàgina web de

cadascun.

Els cursos 6 a 8 tenen un format on line, que es podrà seguir a través de la

plataforma virtual de l'Escola Sert. Cada alumne rebrà una contrasenya

d'accés a aquesta plataforma i des d'allà es podrà descarregar el material

docent. Els cursos es composen per temes de diferent complexitat.

L’extensió mitja de cada tema és d’unes 30 pàgines, que sovint es

complementen amb alguns annexes de recordatori de les teories clàssiques

de la Resistència dels Materials. En total són unes 400 pàgines, a les que

se’ls hi afegiran prop de 120 pàgines més amb comentaris i interpretacions

sobre els qüestionaris plantejats.

Al final de cada tema es farà una classe presencial de 3 hores a la seu de

l’Escola Sert de Barcelona (c. Arcs, 1-3, 5a planta) on es repassaran aquells

conceptes que no hagin quedat prou clars, afegint-hi la resolució d’alguns

problemes concrets, o de casos reals difícils que sigui necessari conèixer.

En aquesta sessió, Robert Brufau també respondrà als dubtes o les

preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d’estudi.
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Com es fa la matrícula?

La matriculació s’ha de formalitzar emplenant el formulari corresponent

dins de la pàgina web de l’Escola Sert COAC. Un cop formalitzada la

matrícula del curs, es procedirà a la seva facturació i cobrament. El

cobrament de la matrícula es farà efectiu abans de l'inici del curs o

mòdul de postgrau i la factura s’enviarà a l’alumne per correu

electrònic.

L’Escola Sert COAC es reserva el dret d’anul·lar o ajornar un curs si el

nombre de matriculats és insuficient. En cas d’ajornament, es

conservarà la plaça o bé es retornarà l’import pagat a les persones que

ho sol·licitin per escrit.

La factura corresponent a una matrícula es pot generar a nom de

l’alumne, a nom d’una empresa. No s’aplicaran descomptes als alumnes

que no tinguin dret a gaudir-los. No s'accepten pagaments en efectiu ni

amb targeta de crèdit.

Puc anul·lar la reserva de plaça?

Les anul·lacions d’una matrícula s’han de comunicar per escrit amb un

mínim de 15 dies naturals abans de l’inici del curs. En cas contrari,

s’efectuarà el càrrec corresponent al 50% de l’import de la matrícula en

concepte de despeses administratives. Si l’anul·lació de la matrícula es

produeix quan el curs ja ha començat, es passarà el càrrec total de

l’import de la mateixa.

Pagament a terminis i descomptes

La inscripció a un Màster o Postgrau realitzada 15 dies abans del seu

inici, permetrà fraccionar el pagament en terminis mensuals sense

interessos.

Sobre els preus general de Màsters es podran aplicar els següents

descomptes:

 10% descompte per matriculació a tot el màster.

 10% descompte addicional per matriculació 15 dies abans del seu

inici.
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Diplomes

En cada curs es lliurarà un certificat d’assistència a totes les persones

que hagin assistit almenys al 80% de les classes presencials i/o hagin

fet el 50% dels exercicis on line.

En els màsters i postgraus es lliurarà un certificat d’aprofitament a totes

les persones que superin les proves d’avaluació i hagin assistit almenys

al 80% de les classes presencials.

Els cursos de postgrau inclouen una dedicació estimada fora de l’horari

lectiu d’aproximadament 1 hora per cada 4 hores lectives que, una

vegada superat el postgrau, es reconeixeran en el certificat

d’aprofitament corresponent (consultar al web condicions específiques

per a cada postgrau).

L’Escola Sert COAC es reserva el dret de modificar algunes d’aquestes

condicions, que serien especificades en la pàgina web del curs
corresponent
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L'Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya opera en l'àmbit de la

concepció, desenvolupament i aplicació de programes d'actualització i especialització professional, dirigits a

incrementar el valor dels serveis dels arquitectes i altres professionals del sector i ampliar el seu horitzó

professional en un entorn nacional i internacional en permanent evolució.

La seva trajectòria en aquest àmbit li ha valgut el Premi Jean Tschumi 2008 de crítica i ensenyament de

l'arquitectura, atorgat per la UIA i li ha permès participar en diversos programes europeus, destacant el Projecte

MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) i el projecte GrowSmarter, de

Smart Cities and Communities.

Homologació del CPD UIA com a 
proveïdora de programes de formació 

per al programa de formació 
internacional CPD UIA

Premi Jean Tschumi. Atorgat l’any 2008,
per la Unió Internacional d’Arquitectes,

en reconeixement a la innovació en l'oferta 
formativa i l'ampli ventall de

cursos que ofereix als arquitectes

Menció especial "innovació en els serveis
col·legials "pel Campus Professional
de l'Escola Sert. Atorgat el 2009 pel

CSCAE, durant la celebració del Congrés
d'Arquitectes d'Espanya.

L’Escola Sert COAC
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Formació en productes i sistemes innovadors: Campus Professional

És l’espai de relació entre les empreses i institucions del sector i el col·lectiu

d’arquitectes per transmetre i crear coneixement que impulsi la innovació en la

professió. Les jornades monogràfiques agrupen en un sol dia conferències tècniques al

voltant d’una temàtica concreta, com ara la rehabilitació, el disseny, el retail,
l’accessibilitat o l’eficiència energètica. Les jornades s’estructuren en un seguit de

conferències on els tècnics de cada empresa expliquen els criteris d’ús de cada producte

per aconseguir les màximes prestacions i la més alta qualitat.

Les jornades tècniques són jornades formatives que s’organitzen per a productes

específics per tal de posar en coneixement dels professionals productes i sistemes

innovadors de les empreses més punteres del sector.

Algunes de les darreres jornades organitzades han abastat temes com les patologies per

humitats a l’edificació; l’eficiència energètica i el control ambiental; l’accessibilitat i

adaptació funcional de l’habitatge; solucions amb pedra natural per al compliment del

nou Document Bàsic d'Estalvi Energètic del nou DB HE, etc. En molts casos, les

ponències s’acompanyen d’una exposició dels productes i sistemes per tal que els

assistents puguin observar in situ la seva aplicació, creant alhora un espai de net-

working per a empreses i arquitectes assistents, o bé s’organitzen taules de debat on

resoldre dubtes específics.

Algunes empreses i institucions col·laboradores són:
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Serveis a mida per institucions i empreses

L’Escola Sert col·labora amb diverses organitzacions creant cursos a mida que satisfan demandes específiques d’administracions públiques, cambres de comerç,

empreses de serveis d’arquitectura, promotors i constructors del sector privat, etc. Algunes de les entitats a les quals donem servei són:

Així mateix, participem en diferents projectes d'innovació amb diferents organismes i organitzacions locals, comarcals i europeus, amb la voluntat de conèixer i

compartir estratègies i models de formació innovadors i més competitius. Alguns dels programes en els que participem són:

GrowSmarter

El Projecte MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) que ha tingut una durada de 45 mesos i 

ha implicat a 23 socis de 9 països del Mediterrani, que han treballat conjuntament per analitzar les barreres del mercat de la 

renovació energètica, determinar estratègies comunes, desenvolupar proves pilot i preparar un full de ruta per la renovació d’edificis 

en el Mediterrani.  Més informació a www.marie-medstrategic.eu

L’Estratègia Catalana per la Renovació Energètica d’Edificis de Catalunya (ECREE) té com a objectiu principal activar el mercat de la

renovació energètica dels edificis construïts a Catalunya estimulant al mateix temps accions de millora del parc construït d’edificis.

El COAC coordina, per delegació de la Generalitat de Catalunya, el grup de treball encarregat de l’activació de professionals i tècnics

del sector de l’eficiència energètica a través de la formació i programes d’aprenentatge organitzacional. Més informació a

www.edificisdecatalunya.cat.

El Projecte GrowSmarter, que comença el febrer de 2015 en el marc del Programa europeu Horizon 2020, busca implementar 

solucions innovadores que integrin els sectors de l'energia, el transport i les TIC en projectes d’intervenció urbana i arquitectònica, a 

través de proves pilot a les ciutats de Barcelona, Estocolm i Colònia. 
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Formació des de qualsevol indret

L’Escola Sert ofereix la possibilitat d'utilitzar les seves eines per la

impartició i seguiment de la seva formació online.

El canal de formació de la videoaula és un sistema similar a la

videoconferència però totalment preparat per generar un espai a la

xarxa on els alumnes poden participar i interactuar, permetent

seguir les sessions en directe des del despatx o des de casa.

Aquesta eina es complementa amb el campus virtual, una

plataforma on line oberta les 24h on es pot penjar i descarregar

documentació, crear fòrums, gestionar calendaris, enviar correu i fer

net-working, consultar els diferents perfils dels participants, etc.

Lloguer d’aules

Les aules de l’Escola Sert, totalment equipades amb els recursos

tecnològics necessaris, es poden llogar. A més l’Escola Sert també

ofereix tota una sèrie de serveis de gestió de la formació com

l’elaboració de continguts, gestió d’inscripcions i control de qualitat.
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Segueix-nos a:

Informació completa, inscripcions i novetats a:   

www.arquitectes.cat/escolasert

Contacte

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Escola Sert · C/Arcs 1-3

08002 Barcelona

933 067 844 · infosert@coac.cat
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