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DATES 

19.11.2018 – 

08.07.2019 

HORARI 

Dilluns de 16 a 

19h 

 

LLOC 

Escola Sert COAC, 

c. Arcs 1, 5ª planta, 

Barcelona 

DURADA  

150 h 

IDIOMA 

Català/Castellà 

 

A QUI VA DIRIGIT 

Arquitectes o professionals interessats a obtenir 

una gran quantitat d’informació i coneixements 

per desenvolupar amb garanties qualsevol 

projecte de consolidació o reforç estructural 

que pogués escometre en l’exercici de la seva 

professió, prestant una atenció especial a les 

intervencions basades en l’ús de l’acer.  

DIRECCIÓ 

Robert Brufau i Niubó, doctor arquitecte.  

METODOLOGIA 

Es tracta d'un curs en línia 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 per treballar 

i resoldre els qüestionaris (arxius en format pdf o 

word). 

El curs està compost per 10 temes de diferent 

complexitat, agrupats en tres mòduls que es 

poden cursar independentment. Es donarà 

prioritat d’accés als alumnes que es matriculin a 

tot el curs sencer. 

L’extensió mitjana de cada tema és d’unes 30 

pàgines, que sovint es complementen amb 

alguns annexos de recordatori de les teories 

clàssiques de la Resistència dels Materials. En 

total són unes 400 pàgines, a les quals s’afegiran 

comentaris i interpretacions sobre els 

qüestionaris plantejats. 

 

 

 

 

Per la redacció final del text, Robert Brufau va 

comptar amb l’ajut de l’arquitecte Paulino 

Vicente, qui va estar prop de 15 anys fent 

rehabilitacions complexes a BOMA S.A. 

El contingut abasta la major part dels temes als 

quals un arquitecte s’ha d’enfrontar al llarg dels 

seus anys d’exercici professional, sobretot si es 

dedica prioritàriament a la rehabilitació. 

La major part dels exercicis pràctics que 

s’interpretaran són casos reals, corresponents a 

obres viscudes a BOMA S.A. des que varen 

començar a rehabilitar als anys 80 fins a 

l’actualitat. Són, doncs, 30 anys d’experiència i 

més de 900 obres dins d’aquesta especialitat. A 

les sessions presencials també es podran 

debatre interpretacions i vivències pròpies de 

l’alumne-arquitecte.  

Està previst que cada mòdul duri entre 10 i 12 

setmanes i tota la part mecànica del Postgrau es 

canalitzarà a través d'un delegat del curs. 

Al final de cada Mòdul, 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 temes 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. 

 

 

 

Rehabilitar des de 

l’estructura 
 

https://www.arquitectes.cat/ca/escolasert/cursos/postgrau-disseny-espai-comercial-retail
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Per als alumnes que no es puguin desplaçar fins 

a Barcelona, les classes presencials 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, a la vegada 

que veure les diapositives preparades pel 

professor i participar a 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. A més, cada 

sessió quedarà gravada i es podrà tornar a veure 

en qualsevol moment mentre duri el curs.  
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Programa 
 
 
 

Mòdul 1 // 
 

● 48h online + 12h presencials 
 

 

 
 

Tema 1: Plantejaments bàsics a 

considerar per la rehabilitació 

edificatòria  

19.11.2018 – 09.12.2018 

Classe presencial proposada: 17.12.2018 

 

1.1. Introducció a la consolidació 

estructural d’edificis 

1.2. Procés de comprovació d’una 

estructura 

1.3. La comprovació estructural 

d’edificis existents segons els 

criteris del codi tècnic 

1.4. La vida útil d’un edifici 

1.5. La durabilitat de l’estructura 

resultant com criteri bàsic al 

plantejar la rehabilitació 

1.6. El rendiment d’una successió de 

reforços 

 

Tema 2: Els materials preexistents 

10.12.2018 – 13.01.2019 

Classe presencial proposada: 14.01.2019 

 

 

 

 

2.1. Introducció al tema 

2.2. Els materials petris i ceràmics en 

les seves diverses variants  

2.3. La fusta 

2.4. El ferro i l’acer 

2.5. El cas particular de la fundició  

2.6. El formigó 

 

Tema 3: Interpretació del conjunt 

d’elements estructurals amb 

presència habitual en un procés de 

rehabilitació  

14.01.2019-03.02.2019 

Classe presencial proposada: 04.02.2019  

3.1. Introducció al tema 

3.2. Els murs portants 

3.3. Les columnes i els matxons 

3.4. Elements estructurals que treballen 

per la forma 

3.5. Les bigues 

3.6. Els sostres en el seu context 

tipològic 

Plantejaments bàsics i interpretació de 
les patologies. El llenguatge de les 
esquerdes. El comportament dels murs 
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3.7. Els tirants i altres elements 

traccionats 

 

Tema 4: Operacions de consolidació 

de murs fracturats  

04.02.2019 - 24.02.2019 

Classe presencial proposada: 25.02.2019 

 

4.1. La discontinuïtat dels murs 

4.2. El llenguatge de les esquerdes 

4.3. La reparació d’esquerdes i fissures  

4.4. El cosit entre murs perpendiculars 

sense connexió 

4.5. L’estabilització de murs portants 

afectats per assentaments 

4.6. La tècnica de l’escanejat per 

comprendre el comportament dels 

murs  
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Mòdul 2 // 
 

● 36h online + 9h presencials 

 

 

Tema 5: Tècniques de reforç de 

pilars 

25.02.2019 – 17.03.2019 

Classe presencial proposada: 18.03.2019 

 

5.1. Introducció a la necessitat del 

reforç 

5.2. La millora de la capacitat portant 

d’un pilar 

5.3. La reparació de pilars danyats 

5.4. Tècniques de reforç: possibilitat de 

substitució integral d’un pilar 

5.5. Reforç per addició de material que 

es solidaritza amb l’existent 

5.6. Reforç per incorporació d’un pilar 

nou més fiable que es juxtaposa a 

l’existent  

5.7. Diferents formes de reforç pel 

congreny 

5.8. Tractament de pilars metàl·lics de 

secció tancada tubular 

5.9. Precaucions constructives a lo 

llarg del procés d’entrada en 

càrrega del pilar reforçat 

  

 

 

 

Tema 6: Tècniques de reforç de bigues 

18.03.2019 – 07.04.2019 

Classe presencial proposada: 08.04.2019 

 

6.1. Introducció al tema 

6.2. La millora de la capacitat portant 

d’una biga 

6.3. Sistemes de substitució funcional de 

l’element  

6.4. Reparació de bigues roblonades 

6.5. Reconversió d’una biga monomaterial 

en biga mixta 

6.6. Reconversió d’una biga monomaterial 

en biga mixta, amb desconsideració 

final del material inicial  

6.7. Tècniques de millora de la biga per 

addició de peces metàl·liques 

acoblades 

6.8. Possibles tècniques de reforç 

mitjançant postensat 

6.9. La introducció de mecanismes 

externs de subtensat. El cas concret 

dels mecanismes de fink 

 

 

 

 

 

Tècniques de reforç de pilars, 
bigues i forjats 
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Tema 7: Tècniques de reforç de 

forjats 

08.04.2019 – 05.05.2019 

Classe presencial proposada: 06.05.2019  

7.1. Introducció al tema 

7.2. Tipologies i models de forjats 

habituals amb els que treballar en 

un procés de rehabilitació 

7.3. La substitució funcional local 

d’algun tram de forjat en situació 

precària 

7.4. Sistemes de substitució funcional 

dels forjats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Tècniques de millora d’un forjat per 

addició de peces metàl·liques 

acoblades 

7.6. Altres tècniques de millora del forjat 

7.7. Precaucions constructives al llarg del 

procés de execució dels reforços  de 

forjats 

7.8. Millora del monolitisme dels forjats 

amb els murs  

7.9. Diferents tècniques per practicar 

obertures en un forjat existent 
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Mòdul 3 //  
 

 ● 36h online + 9h presencials 
 

 

 

 

Tema 8: Tècniques de reforç de 

fonamentacions existents 

06.05.2019 – 26.05.2019 

Classe presencial proposada: 27.05.2019 

8.1. Tipologies de fonaments presumibles 

en obres de rehabilitació  

8.2. Tècniques d’ampliació de la base de 

sabates aïllades  

8.3. Tècniques de reforç de la base de 

sabates corregudes sota murs 

8.4. Canvi radical del mecanisme de 

transmissió de càrregues al terreny; 

la tècnica del micropilotatge 

8.5. Tècniques de millora del terreny per 

injecció de materials adequats: la 

tècnica del jet-gouting 

8.6. Controls per l’entrada en càrrega de 

la nova fonamentació  

8.7. Tècniques d’estabilització i reforç per 

murs de contenció interns amb mal 

comportament resistent 

8.8. Utilització ocasional de tècniques de 

tablestacat 

8.9. Plantejaments estructurals davant la 

construcció de nous soterranis sota 

d’edificis existents 

 

 

 

Tema 9: Tècniques d’apeuament 

d’elements verticals portants 

27.05.2019 – 16.06.2019 

Classe presencial proposada: 17.06.2019 

9.1. Generalitats sobre la utilització de 

l’acer per la realització d’apeuaments a 

l’edificació  

9.2. Incidència del codi tècnic per la 

pràctica de l’apeuament en edificacions 

existents amb estructura muraria 

9.3. Consideracions prèvies al inici de tot 

procés d’apeuament d’una porció de 

mur 

9.4. Resolució d’apeuaments simples, 

sense pilars intermedis 

9.5. Tècniques amb preflexió de la biga 

d’apeuament  

9.6. Resolució d’apeuaments lineals de 

murs de càrrega, amb introducció de 

nous pilars intermedis 

9.7. Resolució d’apeuaments lineals de 

murs de càrrega, amb introducció de 

nous pilars en els extrems 

9.8. Diferents tècniques d’apeuament d’un 

pilar puntual 

9.9. Apeuament de pilars múltiples en una 

única planta 

 

Reforç de fonamentacions, 
apeuaments i tècniques 
d’estabilització durant el procés 
constructiu 
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Tema 10: Intervencions provisionals 

tendents a millorar l’estabilitat de 

l’edifici durant el seu procés de 

rehabilitació  

17.06.2019 – 07.07.2019 

Classe presencial proposada: 08.07.2019 

10.1. Generalitats sobre la utilització de 

l’acer per la realització d’operacions 

d’estabilització provisional  

10.2. Consideracions prèvies pel càlcul 

d’elements d’apuntalament 

provisional  

10.3. Apuntalament vertical dels forjats. 

10.4. Apuntalament vertical de bigues. 

10.5. Apuntalament vertical de façanes. 

10.6. Criteris de càlcul dels 

apuntalaments verticals. 

10.7. Utilització de torres i cintres. 

10.8. Apuntalaments horitzontals, codals 

i entibacions. 

10.9. Criteris de càlcul dels 

apuntalaments horitzontals entre 

murs mitjaners o de contenció  

10.10. Apuntalaments en edificis que es 

buiden conservant les façanes 

10.11. Criteris de càlcul dels 

apuntalaments entre façanes 

edificis que es buiden. 

10.12. Tècniques d’optimització de les 

unions entre les façanesque es 

conserven i la nova estructura.  

10.13. Tècniques de contrafort per 

estabilitzar elements verticals que 

han iniciat un procés de bolcada.  

 

10.14. Introducció de barres horitzontals 

d’acer per estabilitzar les façanes dels 

de l’exterior. 

10.15. Introducció d’anells de tracció per 

estabilitzar cúpules 

10.16. Estabilització d’edificis per aportació 

de creus metàl·liques de gran 

potència que cobreixen amplies zones 

de façana 
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Quadre docent 
 

Amézola, Iñigo 

 Arquitecte expert en retail 

Arnau, Montse 

Responsable d’arquitectura a Figueras International 

Seating 

Arza, Alberto 

 Dissenyador de producte i espai  

Buhigas, Maria 

Arquitecta especialitzada en Estratègia Urbana 

Callís, María  

Experta en creació i optimització comercial 

Canas del Pozo, Natali 

Arquitecta especialitzada en disseny d’interiors 

Carriedo, Carlos 

Carvajal, Cristina 

Directora del postgrau. Arquitecta 

especialista en el disseny en Retail  

Córdoba-Mendiola, Daniel 

Expert en innovació en Retail 

Dalmau, Lluis 

 Arquitecte expert en Facility Management   

Dalmau, Pau 

 Expert en marca i empresa 

Escolar, Àlex 

Expert en disseny i comunicació visual 

Estall, Francesc 

Responsable d’il·luminació en retail a Simon 

Fernández, José Manuel 

 Arquitecte especialitzat en retail  

Gausachs, Mar 

Experta en imatge i retail 

Gómez, Enrique 

Gómez, Iñigo 

Expert en disseny gràfic i d’imatge en 

marques 

Gonzalez, Javier 

 Arquitecte especialitzat en rehabilitació 

Insua, Pilar 

 Experta en marca personal 

Isern, Daniel 

 Arquitecte especialitzat en Retail 

Julià, Miquel Angel  

Arquitecte expert en disseny i estratègia 

Krtolica, Sashka 

Estratègia del negoci en Retail  

Mas, Jorge 

 Expert en Retail alimentari 

Mavrommatis, Alexis 

Expert en posicionament, imatge i venda.  

Mendo, Lisardo 

 Expert en aparadorisme 

Mezzavila, Michela 

 Arquitecta especialitzada en disseny 

d'il·luminació 

Morató, Ignasi 

Expert en conceptualització d’espai 

comercials. 

Obiols, María 

 Experta en RRHH en empreses de Retail 

Par, Belen 

Dissenyadora d’interiors especialitzada en 

Retail 

Pérez, David 

Prinssen, Jasmijn 

 Arquitecta especialitzada en Retail 

Quiñones, Susana 

Recolons, Pablo 

 Expert en punt de venda i e-commerce 

Sala, Màrius 

 Director d’art especialitzat en branding 

Sanchez Mejías, Claudia 

Arquitecta especialitzada en espais comercials  

Schutz, Constanze 

Soto, Pablo 

Expert en gestió de projectes de Retail. 

Taracido, Rebeca 

 Arquitecta especialitzada en Retail 

Tejerina, Mar 

 Arquitecta especialitzada en espais comercials 

Tur, Francesca 

 Publicista especialitzada en branding 

https://www.linkedin.com/in/i%C3%B1igo-am%C3%A9zola-91043116/
https://www.linkedin.com/in/montse-arnau-4463aa42/
http://www.albertoarza.com/
https://www.linkedin.com/in/maria-buhigas-san-jos%C3%A9-35815735/
https://www.linkedin.com/in/mariacallis/
https://www.linkedin.com/in/natali-canas-del-pozo-a46b946/
https://www.linkedin.com/in/cristinacarvajal/
https://www.linkedin.com/in/daniel-c%C3%B3rdoba-mendiola-30129717/
https://www.linkedin.com/in/lluis-dalmau-07812a31/
https://www.linkedin.com/in/dalmaupau/
https://www.linkedin.com/in/alexescolarcarles/
https://www.linkedin.com/in/francesc-estall-sanz-76978843/
https://www.linkedin.com/in/josemfdezarq/
https://www.linkedin.com/in/mar-gausachs-96a74225/
https://www.linkedin.com/in/inigomezarri/
https://www.linkedin.com/in/javier-gonz%C3%A1lez-herr%C3%A1ez-23701a26/
https://www.linkedin.com/in/pilar-insua-1543646/
http://www.isern.pro/
https://www.linkedin.com/in/miquel-%C3%A0ngel-juli%C3%A0-hierro-99873218/
https://www.linkedin.com/in/sashka-krtolica-99a89ab/
http://www.crearmas.com/cv-jorge-mas
https://www.linkedin.com/in/dr-alexis-mavrommatis-9198741/
https://www.linkedin.com/in/lisardo-mendo-a438b325/
https://www.linkedin.com/in/michela-mezzavilla-711428a/
https://www.linkedin.com/in/ignasi-morat%C3%B3-a40a6817/
https://www.linkedin.com/in/mariaobiolsferrehr/
https://www.linkedin.com/in/bel%C3%A9n-par-barrau-1324b4108/
https://www.linkedin.com/in/jasmijn-prinssen-b9828a5/
https://www.linkedin.com/in/jasmijn-prinssen-b9828a5/
https://www.linkedin.com/in/susana-qui%C3%B1ones-rodriguez-86491757/
https://www.linkedin.com/in/precolons/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A0rius-sala-b66b6418/
https://www.linkedin.com/in/claudiasanchezmejias/
https://www.linkedin.com/in/pablo-soto-17361511/
https://www.linkedin.com/in/rebecataracido/
https://www.linkedin.com/in/mar-tejerina-05a2b217/
https://www.linkedin.com/in/francescaturserra/
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@EscolaSert 

/escolasertcoac 

/escolasert.coac 

+34 93 306 78 44 

www.escolasert.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 infosert@coac.net 

Escola Sert 

> L’Escola Sert és el centre de formació contínua del Col·legi d’Arquitectes de 

Catalunya, que té més de 80 anys de trajectòria i representa més de 10.000 

col·legiats.  

 

> L’oferta formativa de l’Escola es divideix en dues tipologies. D’una banda, la 

branca de formació contínua permet als alumnes actualitzar-se i estar en 

contacte constant amb les novetats del sector.  

D’altra banda, la formació especialitzada ofereix cursos per aprofundir en 

algun sector en concret. D’aquesta manera es dona resposta a les 

necessitats dels perfils professionals de cara al canvi constant del mercat 

laboral. 

 


