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Informació i inscripcions

Per a què et capacita aquesta formació

L’Escola Sert COAC
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En la situació actual, la sostenibilitat és una assignatura obligatòria en

tots els àmbits d’activitat i a totes les regions del món. Els fluxos

migratoris estan produint una densificació important de les ciutats

metropolitanes a nombrosos països. El 55% de la població mundial viu

a ciutats i s’estima que al 2050 la xifra arribarà al 66%. A Espanya, el

80% de la població viu a ciutats amb 10.000 habitants o més. Aquestes

megaciutats necessiten ingents quantitats de recursos per abastir als

seus ciutadans. L’eficiència en els processos de disseny, construcció i

explotació d’edificis i espais públics contribueix considerablement a la

optimització en l’ús dels recursos, ja que els edificis són responsables

del 40% del consum final d’energia a Europa i del 36% de les emissions

de CO2.

Les societats emergents avancen cap a models de generació de riquesa

(i, conseqüentment, de generació de CO2) similars als dels Estats Units,

Canada, Japó i molts països d’Europa. Si totes elles es situessin a

aquests nivells de generació d’emissions i consum de recursos, es

necessitaria més d’un Planeta Terra per cobrir les necessitats globals.

Per a què et capacita aquesta formació

Diagrames extrets de la United Nations – Department of Economic and Social 
Affair. Més informació
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http://www.un.org/en/development/desa/population/


La producció de materials, el seu transport, la construcció, l’ús dels

edificis, el seu manteniment i, finalment, el seu enderrocament, suposen

impactes ambientals amb gran repercussió per la societat. Per tant, la

visió de cicle de vida a l’edificació i l’objectiu del tancament dels cicles

materials són part clau en el canvi de model necessari en el sector de la

rehabilitació.

Aquest canvi de paradigma posiciona a l‘expert en Sostenibilitat com a

figura clau per a assolir els objectius d’aconseguir un món més sa,

eficient i responsable, a través de la incorporació d’estratègies més

sostenibles al llarg de tot el cicle de vida de l’edifici, en el seu disseny,

construcció, gestió i manteniment.

L’especialista en gestió energètica i sostenibilitat es posiciona doncs

com un dels perfils professionals amb més potencial d’ocupació en el

context actual, capaç d’oferir serveis d’arquitectura adequats a les

exigències actuals de sostenibilitat, certificació energètica i qualitat

ambiental especialitzant-se en el coneixement necessari per reduir la

despesa energètica incidint en l’ús dels edificis

Consulta aquí alguns informes i indicadors sobre la 

sostenibilitat en l’edificació:

 Del projecte sostenible a l'expert en sostenibilitat: 

els projectes seran sostenibles o no seran. 

Entrevista a Fabián López. Escola Sert COAC

 El Gestor energètic d’edificis. Escola Sert COAC

 Directiva 2010/31/UE del parlamento europeo y del 

consejo relativa a la eficiencia energética de los 

edificios (Gobierno de España)

 World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, 

Highlights (United Nations)
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https://www.youtube.com/watch?v=uzwXGnPi6NM
http://www2.coac.net/escolasert/pdf/Fitxa_Gestor Energetic.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf
http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf


Aquestes són algunes de les tasques principals de l’especialista en sostenibilitat i gestió energètica:

• Proporcionar una visió de la sostenibilitat ambiental i explorar com incideixen les seves demandes físiques en l’àmbit de l’edificació.

• Definir objectius ambientals relatius al consum de recursos (energia, aigua, materials, etc.) i a la generació de residus (emissions de CO2, emissions 

tòxiques, residus sòlids, etc.) en projectes d’edificació.

• Avaluar la viabilitat ambiental, econòmica i normativa de les opcions de disminució d’impactes ambientals.

• Conèixer la metodologia, tècniques i eines per l’avaluació i la disminució de la demanda.

• Assessorar en la implantació de sistemes d’avaluació i certificació de la qualitat ambiental de l’edificació més importants  amb àmbit d’aplicació a 

Espanya i Europa.

• Establir les condicions d’ús i gestió de l’edifici, tant pel que fa a l’ús i manteniment de les instal·lacions com a les rutines d’utilització dels seus 

ocupants i definir línies d’actuació per millorar l’eficiència en el consum de recursos energètics en funció de la seva viabilitat tècnica, econòmica i 

logística.

• Dissenyar un pla d’acció d'actuacions de millora per la optimització dels recursos energètics, incidint en els sistemes actius i passius de l’edifici i en la 

gestió dels seus usuaris.

• Coordinar la implantació de protocols de gestió energètica i realitzar tasques de seguiment ja sigui a través de la monitorització, utilitzant equips 

d’instrumentació o a través d’eines de simulació i preparar la documentació de tots els processos, procediments, instruccions i registres necessaris.

• Assessorar a la propietat de l’edifici en la viabilitat ambiental, econòmica i normativa de les inversions i en la priorització de línies d’actuació.
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Curs 1. L’edifici de consum quasi nul. Casos d’estudi (40 hores)

Curs 2. Avaluació i millora impactes energia, aigua, materials i residus quasi zero (48 h)

Curs 3. Pràctica professional. Taller de projecte sostenible (16 h)

Curs 4. Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Via prestacional (36 h)

Curs 5. Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Via simplificada (24 h)

Curs 6. Qualitat ambiental de l’edificació. Sistemes d’avaluació voluntaris (30 h)

Curs 7. Model de gestió energètica d’edificis (32 h)

Curs 8. Intervenció real sobre edificis. Diagnosi, Pla d’acció, Implantació (32 h)

Curs 9. Seguiment de implantació de millores i verificació d’estalvis (16 h)

POSTGRAU EN SOSTENIBILITAT i 
ARQUITECTURA

El Màster professional en Sostenibilitat especialitzat en gestió energètica s'estructura en base a tres programes formatius, la planificació dels quals 
permet la realització del Màster al llarg d’un any. 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 l'adreça següent: infosert@coac.net. 

Estructura del Màster

POSTGRAU EN GESTIÓ 
ENERGÈTICA D’EDIFICIS

POSTGRAU EN CERTIFICACIÓ 
ENERGÈTICA i QUALITAT AMBIENTAL
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https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1546&lang=C
https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1739&lang=C
https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1739&lang=C
https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1740&lang=C
https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1740&lang=C


Programa

Curs 1_ L’edifici de consum quasi nul. Visió, conceptes i criteris ambientals 

per a l’edificació. Casos d’estudi (40 h)

Lloc: Metodologia on-line per videoaula (curs realitzat el desembre de 2014).

Preus (*): 640 € / 560 €/ 480 €

(M1 del Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura)

En finalitzar el curs els participants han de ser capaços d’entendre què és la 

sostenibilitat ambiental i com afecta a l’edificació, de definir objectius 

ambientals en els edificis (NZEB en energia, 0 aigua en usos no potables, 

màxima reducció d’impactes en materials i residus), d’avaluar com influeixen 

les decisions de disseny al llarg del projecte i de poder dirigir el treball 

d’especialistes en el tema.

Jornada 1

Sessió 1: Sostenibilitat i Arquitectura: com es relaciona amb l’edificació.

Sessió 2: Energia. Diagnòstic. El model alternatiu. Teoria i exemples.

Jornada 2

Sessió 3: El consum d’energia en un edifici i el seu impacte ambiental.

Sessió 4: Aigua. Gestió del seu cicle a l’edifici.

Jornada 3

Sessió 5: Materials. Conceptes i estratègies per la millora ambiental.

Sessió 6: Residus. Conceptes i estratègies per a la millora ambiental.

Jornada 4

Sessió 7: Biohabitabilitat. Salut i àmbits d’actuació. 

Sessió 8: Casos d'estudi. 1. Fàbrica del Sol. 2.Bloc Square.

Jornada 5

Sessió 9: Casos d'estudi 3. ICTA. 4. Seu corporativa de Scwartz. 

Sessió 10: Casos d'estudi. 5. LOW 3. Habitatge unifamiliar a Valldoreix.

Programa del Màster
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Curs 2_ Avaluació i millora: impactes d’energia, aigua, materials i 

residus quasi zero (48 h)

Dates: Del 12/02/15 al 19/03/15. 

Horari: Dijous de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

Preus (*): 768 € / 672 €/ 576 €

(M2 del Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura)

En finalitzar el curs els participants han de ser capaços d’entendre què 

és la sostenibilitat ambiental i com afecta a l’edificació, de definir 

objectius ambientals en els edificis (NZEB en energia, 0 aigua en usos 

no potables, màxima reducció d’impactes en materials i residus), 

d’avaluar com influeixen les decisions de disseny al llarg del projecte, 

d’establir objectius ambientals a assolir, d’avaluar impactes ambientals 

i de definir alternatives de millora fent servir eines tècniques i de 

poder dirigir el treball d’especialistes en el tema.

Jornada 1

Sessió 1: Aigua I. Eficiència en aparells, balanç hídric. Exercici.

Sessió 2: Energia I. Disminució de la demanda, estratègies / sistemes 

actius i energies renovables.

Jornada 2

Sessió 3: Aigua II. Qualitat, aigües grises, aigües de pluja. Exercici.

Sessió 4: Energia II. Balanç energètic: L'eina BALANÇ,  Exercici pràctic.

Jornada 3

Sessió 5: Materials i residus I. Eines i fonts de treball, inici exercici.

Sessió 6: Energia III. Eines d'avaluació de la demanda.

Jornada 4

Sessió 7: Materials i Residus II: Anàlisi de Cicle de Vida en edificació / 

sistemes constructius (Egoin).

Sessió 8: Energia IV. Eines de simulació dinàmica.
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Jornada 5

Sessió 9: Materials i residus III. Materials naturals i industrials. 

Exemples naturals (RMT).

Sessió 10: Energia V. De la demanda a la determinació de les 

instal·lacions.

Jornada 6

Sessió 11: Materials i Residus IV. Exemples industrials (Zicla). 

Cloenda exercici.

Sessió 12: Energia: Monitoring. Cloenda exercici.
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Curs 3_  Pràctica professional: Taller de Projecte Sostenible

Dates: del 16/04/15 al 30/04/15. 

Horari: Dijous de 10.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

Preus (*): 256 € / 224 €/ 192 €

(M3 del Postgrau en Sostenibilitat i Arquitectura)

En finalitzar el taller els participants han de ser capaços, per sí 

mateixos i/o en col·laboració amb altres professionals, d’establir 

objectius de sostenibilitat en projectes edificis (NZEB en energia, 0 

aigua en usos no potables, màxima reducció d’impactes en materials i 

residus), determinar estratègies i accions per assolir-los, triar mètodes 

i paràmetres per avaluar-los, definir referències conegudes per 

comparar-los i plantejar / desenvolupar un projecte sota paràmetres 

ambientals estrictes de forma coordinada amb el procés habitual de 

pràctica professional.

Jornada 1

Sessió 1. Presentació de propostes dels grups i comentaris dels docents

Jornada 2

Sessió 2. Sessió de treball amb Assessoria ambiental energia

Sessió 3. Sessió de treball amb Assessoria ambiental aigua, materials i 

residus

Jornada 3

Sessió 4. Presentació de treballs, conclusions i cloenda
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Curs 4_ Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Via 

prestacional (36 h)

Metodologia on-line per Videoaula a través d'Internet (curs permanent)

Preus (*): 576 € / 504 €/ 432 €

(M1 del Postgrau en Certificació Energètica i Qualitat Ambiental)

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de les 

eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a 

l’obtenció de la certificació energètica i per al compliment de la normativa 

vigent en el projecte arquitectònic, aprofundint en l'abast i el plantejament 

de l'actualització del document DB HE, analitzant les possibilitats de 

justificació del seu compliment per la via prestacional CTE, HE0, HE1.

Tema 1. CTE

Exigències CTE: Plantejament, conceptes DEFINICIONS. Certificació 

Energètica. Opcions de compliment i justificació. Procediment 

Administratiu. Eina Unificada de verificació.

Tema 2. Justificació HE1 (LIDER)

Definició de materials i tancaments.

Definició geomètrica: importació i definició a partir de plànols, 

definició de plantes i espais, definició de cobertes, condicions 

d'operació i funcionament.

Capacitats addicionals.

Obtenció i Anàlisi de resultats. Justificació administrativa HE1. 

Elements i tipologies singulars.

Exemple de definició Bloc d'habitatges. Obtenció de resultats i anàlisi.

Tema 3. Justificació HE0 i Certificació. Calener VyP

Tipus de sistemes i equips. Opcions de definició. 

Exemple pràctic i anàlisi de resultats

Exemple pràctic edificis Petits i Mitjans Terciaris. 

Justificació administrativa HE0.

Tema 4. Justificació HE0 i Certificació. Calener GT i Post Calener

Opcions de definició. Resultats i exemples.
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Curs 5_ Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Via 

simplificada (24 h)

Metodologia on-line per Videoaula a través d'Internet (curs permanent)

Preus (*): 384 € / 336 €/ 288 €

(M2 del Postgrau en Certificació Energètica i Qualitat Ambiental)

L’objectiu del curs és assolir de manera pràctica el coneixement i l’ús de 

les eines associades al procés d’avaluació de la eficiència energètica per a 

l’obtenció de la certificació energètica per la via simplificada tant per a la 

certificació d’edificis d’obra nova com existents.

Tema 1. Certificació Obra nova. Eina CERMA

Definició envoltant. Definició de sistemes. Exercici pràctic 1a part.

Resultats i qualificació. Exercici pràctic 2a part.

Tema 2. Certificació Edificis Existents. Eina CE3X

Context Normatiu i Descripció General.  Definició envoltant. Exercici.

Patrons d'ombres, Ponts tèrmics i Definició de sistemes. Resultats i 

opcions de millora. Anàlisi econòmica i resultats. Exercici.

Definició d’edificis terciaris. Exercicis.

Exercicis complementaris.

Tema 3. Certificació Edificis Existents. Eina CE3

Descripció General. 

Opcions de definició d'envoltant i sistemes. 

Obtenció de resultats i mesures de millora. 

Revisió d'exemples.
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Curs 6_ Qualitat ambiental de l’edificació. Sistemes d’avaluació voluntaris.

Dates: Novembre 2015

Preus (*): 480 € / 420 €/ 360 €

(M3 del Postgrau en Certificació Energètica i Qualitat Ambiental)

L’objectiu del curs és presentar una visió analítica sobre l’avaluació, la 

qualificació i la certificació ambiental voluntària d’edificis, la qual cosa 

suposa la seva consideració des de l’òptica de l’anàlisi de cicle de vida 

sencer i múltiples vectors ambientals (a diferència de la certificació 

energètica que es centra en un vector ambiental, l’energia, i en una fase, 

l’ús). Aquesta visió inclou el desenvolupar un coneixement sobre els 

sistemes d’avaluació i certificació de la qualitat ambiental de l’edificació 

més importants amb àmbit d’aplicació a Espanya i Europa tal que permeti 

comprendre la seva metodologia i abast i, a més, poder seleccionar les 

opcions més adients per a projectes d’edificació.

Sessió 1: Avaluació de la qualitat ambiental, conceptes / Sistemes 

DGNB i autonòmics. 

Sessió 2: LEED: descripció general, estructura i organització. Exercici.

Sessió 3: LEED: presentació d’un edifici certificat.

Sessió 4: BREEAM: descripció general, estructura i organització. 

Exercici.

Sessió 5: BREEAM: presentació d’un edifici certificat.

Sessió 6: VERDE: descripció general, estructura i organització. Exercici.

Sessió 7: VERDE: presentació d’un edifici certificat.

Sessió 8: MINERGIE / PASSIVHAUS. Explicació i cas pràctic.
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Curs 7_ Model de gestió energètica d’edificis (32 h)

Dates: del 6/05/15 al 27/05/14

Horari: DC de 10 a 19h

Preus (*): 512 € / 448 € / 384 €

(M1 del Postgrau en Gestió Energètica dels Edificis)

L’objectiu del curs consisteix en desenvolupar el coneixement necessari per 

reduir la despesa energètica en un edifici incidint en el seu ús i sense inversió 

econòmica, mitjançant l’optimització en la gestió dels sistemes actius i 

passius de l’edifici, l’adequació de la facturació i les disfuncions de programa 

o de comportament dels usuaris.

Jornada 1

Sessió 1: Gestió de l’ús eficient en edificis col·lectius. El gestor energètic i les 

seves possibilitats d’ocupació. Eines de comunicació.

Sessió 2: Actuacions sobre el funcionament de l’edifici i casos d’estudi. 

Monitorització energètica i aixecament de dades de l’edifici i de la comunitat

Jornada 2

Sessió 3: Marc normatiu, ambiental i social. El model de gestió com a 

oportunitat d’actuació en la millora de l’eficiència energètica.

Sessió 4: Conceptes basics en Certificació i Auditoria Energètica. Definició i 

tipus d’anàlisi. Etapes. El diagnòstic i les oportunitats d’actuació.

Jornada 3

Sessió 5: Auditoria Energètica i implantació ISO 50.001. Serveis energètics a 

oferir. Instruments d’avaluació dels edificis.

Sessió 6: Estalvi energètic en l’optimització en l’ús de les instal·lacions. 

Acompliment energètic, Definició IDEn (Indicador Rendiment Energétic).

Jornada 4

Sessió 7: Anàlisis facturació i optimització de consums. Anàlisi de les tarifes 

elèctriques , aigua i gas. Interpretació de factures i consums. Sessió 8: 

Exemples de implantació del Protocol de gestió energètica d’edificis MARIE

(Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) i de 

la metodologia ISO 50.001. Exemples de implantació del Protocol MARIE. 
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Curs 8_ Intervenció real sobre edificis. Diagnosi, Pla d’acció, Implantació (32 h) 

Dates: del 17/06/15 al 28/10/15

Horari: Dimecres de 16.00 h a 20.00 h  

Preus (*): 512 € / 448 € / 384 €

(M2 del Postgrau en Gestió Energètica dels Edificis)

A través de la metodologia learning by doing, els alumnes intervindran en un 

edifici real per tal realitzar un procés d’implantació del protocol de gestió 

energètica MARIE. Els alumnes realitzaran la diagnosi a diversos edificis i 

desenvoluparan una proposta de millores de la gestió energètica, una primera 

aproximació a la seva implementació i es calcularan els primers resultats.

Jornada 1

Visita als edificis. Presa de dades, reunió. Elaboració política energètica, equips 

de gestió i objectius; recollida de presa de dades per a inventari.

Jornada 2

Anàlisi de dades: presa de dades i anàlisi de l’edifici. Revisió de presa de dades 

i anàlisi de l’edifici. Primeres diagnosis.

Jornada 3

Desenvolupament de la diagnosi de l’edifici i balanç energètic.

Jornada 4

Desenvolupament de simulació WWF. Obtenció Balanç Energètic. 

Jornada 5

Desenvolupament accions. Revisió Pla d’acció global. Definició línia de 

base i sistema de seguiment. Convèncer i implicar. 

Jornada 6

Implantació de les accions i simulació d’estalvis

Jornada 7

Seguiment de la implantació de les accions. Oportunitats de millora. 

Jornada 8

Verificació i conclusions. Auditoria i reunió amb la direcció.
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Curs 9_ Seguiment d’implantació de millores i verificació d’estalvis (16 h)

Dates: del 2/12/15 al 1/06/16

Horari: Dimecres de 16 a 20h

Preus (*): 256 € / 224 € / 192 €

(M3 del Postgrau en Gestió Energètica dels Edificis)

L'objectiu del curs és dissenyar i implementar un pla d’acció de millores de la 

gestió energètica d’un edifici, utilitzant la metodologia i eines necessàries 

per al seu seguiment i avaluació, garantint-ne la correcta implementació i 

avaluant els estalvis produïts. Aquest curs es desenvolupa en format de 

tutories, on els alumnes exposaran els avenços i dificultats amb les que es 

van trobant al llarg del procés per tal de resoldre-les conjuntament.

Jornada 1

Jornada seguiment amb revisió dels treballs, protocol de seguiment i 

calendari i compromisos. Revisió comentada dels treballs lliurats: Objectius 

assolits, Abast i resultats aconseguits Protocol de seguiment. Metodologia de 

seguiment i avaluació d’estalvis; Instruccions tècniques i registres;  Accions 

correctives  Calendari i compromisos pel seguiment.

Jornada 2

Presentació d’Auditories , amb revisió de protocol de seguiment, 

conclusions i noves fites. Resolució de dubtes. Revisió del protocol de 

seguiment; Descripció de barreres o dificultats en la implantació; 

Resolució de dubtes. Conclusions i noves fites.

Jornada 3

Jornada seguiment, amb revisió de protocol de seguiment, conclusions i 

noves fites. Estratègies per mantenir la dinàmica de implantació. Revisió 

del protocol de seguiment; Descripció de barreres o dificultats en la 

implantació; Resolució de dubtes. Conclusions i noves fites.

Jornada 4

Presentació d’Auditories. Conclusions implantació i estalvis obtinguts. 

Document de síntesi. Definició de l’estratègia de seguiment continua.  

Conclusions de la implantació i els estalvis obtinguts: Document de síntesi 

( suport al contracte inicial establert). Definició conjunta de la estratègia 

de seguiment continua. 
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DIRECCIÓ

Ana Puig-Pey, doctora arquitecta, co-directora del Postgrau en Gestió 

Energètica d’Edificis.

Fabián López, doctor arquitecte, consultor ambiental i expert en avaluació 

energètica, formador de formadors reconegut per l’IDAE, co-director del 

Postgrau en Gestió Energètica d’Edificis i director del Postgrau en 

Certificació Energètica i Qualitat Ambiental.

M. Lluïsa Sánchez, arquitecta i consultora d’instal·lacions, co-directora del 

Postgrau en Gestió Energètica d’Edificis.

Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental, professor i 

investigador a l’Universitat Ramon Llull, diretor del Postgrau en 

Sostenibilitat i Arquitectura.

DOCÈNCIA

Alfredo Balmaceda, Doctor Enginyer de camins, director de Zicla, materials 

reciclats.

Arcadi de Bobes, arquitecte i professor ETSAV-UPC.

Dani Calatayud,, arquitecte urbanista, professor ETSAV-UPC.

Oriol Casillas, enginyer i consultor instal·lacions (JSS).

Coque Claret, arquitecte, expert ambiental, professor ETSAV-UPC, membre 

de PAuS (AuS).

Raquel Clemente, enginyera a l’àrea de consultoria i simulació. 

Ivet Compañó, arquitecta experta en materials biosfèrics.

Miquel Díez, arquitecte.

Dídac Ferrer, enginyer i cap Oficina Gestió Sostenible i d’Igualtat 

d’Oportunitats (UPC).

Toni Gironès, arquitecte, professor a l’Universitat Rovira i Virgili. Dirigeix 

l’estudi d’arquitectura Toni Gironès Saderra.

Jordi Huguet, farmacèutic i màster, gerent Aguapur i coordinador de l’Aula 

de l’aigua.

Rafel López, enginyer i consultor instal·lacions (JSS).

Torsten Masseck, arquitecte, responsable CISOL, Centre d’Investigació 

Solar, Aula d’Energies renovable, ETSAV-UPC.

Oriol Muntané, arquitecte en POMA Arquitectura i professor a l’Universitat

Politècnica de Catalunya.

Néstor Piris, arquitecte. 

Equip docent
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Galdric Ruiz, arquitecte tècnic (SynapcityStudio).

Elisabet Silvestre, Biòloga i Doctora en ciències, experta en 

biohabitabilitat, membre de Bioarquitectura Mediterrània.

Toni Solanas, arquitecte membre de Bioarquitectura Mediterrània.

Albert Sagrera, arquitecte, expert en avaluació ambiental, membre de 

Societat Orgànica.

Paula Serra, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis.

Daniel Tigges, arquitecte, expert en Minergie i Pasivhaus.

Roger Tudó, arquitecte, professor ETSAV-UPC, soci Harquitectes.

Luca Volpi, arquitecte especialista en eficiència energètica d’edificis.

Gerardo Wadel, doctor arquitecte i consultor ambiental, professor i 

investigador a l’Universitat Ramon Llull.
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Preus

4.384 € / 3.836 € / 3.288 €

10% descompte per matriculació a tot el màster:

3.946 € / 3.452 € / 2.959 €

10% descompte addicional per matriculació abans del 15.02.15

3.507 € / 3.069 € / 2.630 €

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 / Preus

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.

Lloc, dates i horari

Demarcació de Barcelona COAC

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

i per videoaula a través de internet

De febrer 2015 a juny 2016

DM i DJ de 10.00h a 19.00h

Durada
274 hores presencials + 86 hores de dedicació (400 hores totals)

Inscripció al Màster

Informació i inscripcions
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https://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1738&lang=C


Acreditacions

Formació acreditada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Amb la col·laboració de

Homologacions
Green Building Council Espanya
· Postgrau PSiA (104 h.) homologació "Conocedor en Edificación Sostenible". 
· Master MSGA (400 h.) + VERDE (16 h.): homologació “Experto en 
Edificación Sostenible”
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Programa

Metodologia

Les jornades combinen sessions teòriques, casos pràctics i visites a

edificis. Aquest programa es desenvolupa a través de la metodologia

learning by doing, amb actuacions reals sobre edificis existents. El curs

s’emmarca en el desplegament del Projecte MARIE (2012-2014), liderat

per la Generalitat de Catalunya, i forma part de d’una experiència-pilot

de formació-ocupació per a la millora de l’eficiència energètica

d’edificis desenvolupat conjuntament per l’Escola Sert COAC i la

Generalitat de Catalunya.

Format de sessions

El curs es presencial i tindrà lloc a les aules de l’Escola Sert de c. Arcs 1-

3, 5a planta. Tot i així, per tal de facilitar l'accés a la formació a tots els

alumnes interessats, independentment de la seva ubicació i per tal

d’afavorir la conciliació amb la resta d’activitats personals i

professionals, l'Escola Sert ofereix aquest curs també per videoaula. Els

alumnes podran seguir les sessions per Internet en directe o be

visualitzar-les posteriorment.

Segueix els cursos per Internet

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. .
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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

fa un cop començat el curs 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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Participa en casos reals intervenint en edificis existents

En alguns cursos d’aquest Màster els alumnes intervenen en casos reals

a través de la metodologia “learning by doing”. Els alumnes realitzen

actuacions reals sobre edificis existents, desenvolupant una proposta de

millora de la gestió energètica així com una primera aproximació a la

seva implementació i resultats.
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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 3 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



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. 

http://www.marie-medstrategic.eu/
http://www.arquitectes.cat/ca/posada-en-marxa-estrategia-catalana-renovacio-energetica-edificis-2014
http://www.edificisdecatalunya.cat/


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 on line.

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 un gran nombre d’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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