
POSTGRAU EN

REHABILITACIÓ (9a ed.)

Lloc 
Demarcació de Barcelona COAC
c. Arcs 1-3, 5a planta, Barcelona

i per videoaula a través de  
internet

Dates
Del 11/3/2016 al 14/10/2016

Horari
Divendres de 10.00h a 19.00h

Durada
152 hores 

Preus*
1.946 € / 1.702 € / 1.459 €

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

POSTGRAU EN REHABILITACIÓ (9a ed.)

Es tracta d’un Postgrau dirigit a arquitectes, altres professionals i estudiants 
interessats en iniciar-se i aprofundir en l’exercici de la rehabilitació d’edificis per 
tal de capacitar-los per detectar i diagnosticar les lesions d’un edifici, conèixer les 
formes d’intervenció i reparació més habituals en els diferents sistemes constructius i 
gestionar i controlar el projecte de rehabilitació. 

Segons els informes Euroconstruct que publica l’ITEC, la rehabilitació és una activitat i 
un mercat capaç de créixer a un ritme constant durant els propers anys. Tot i així, per 
garantir aquest creixement és imprescindible la combinació de polítiques, recursos i 
fiscalitat. El Ministeri de Foment ja va anunciar el seu Pla de Vivenda, el qual inclou una 
dotació aproximada de 2.300 milions d’euros fins al 2017 per a la rehabilitació. També 
la Generalitat de Catalunya ha destinat a la reparació d’habitatges uns pressupostos de 
150 milions d’euros fins al mateix any 2017, la qual cosa, suposaria la creació de 8.000 
llocs de treball del sector. El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja va 
comentar que la rehabilitació s’havia de posar en un primer pla ja que el sector de la 
construcció ha quedat tocat i la recuperació de l’ocupació ha de venir per aquesta via.
 
I és que la confiança en la recuperació del sector de la construcció a través de 
l’activitat de la rehabilitació és absoluta.

El postgrau en Rehabilitació aborda aquesta temàtica a partir del coneixement de les 
tècniques constructives tradicionals analitzant totes els fases presents en un projecte 
de rehabilitació (inspecció, instal•lacions, estructura, gestió, etc.).

Quadre docent:

Ramon Muñoz, arquitecte
Cèsar Diaz, doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques – UPC
David Lladó, arquitecte. Professor de Gestió de Projectes - ETSARQ-UIC
Núria Oms, arquitecta. Professora de Projectes – Escola LAi-UIC
Cèsar Díaz, doctor arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques – UPC
Ma Lluïsa Sánchez, arquitecta
Mercè Zazurca, arquitecta



M1: Inspecció i diagnosi d’edificis

Objectius: 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.

Director: Ramón Muñoz, arquitecte
Durada: 24 hores
Dates: 11, 18 de març, 1 d’abril de 2016
Horari: divendres de 10.00 h a 14.00 h i 
15.00 h a 19.00 h
 

M2: Rehabilitació d’estructures i 
fonaments

Objectius: 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.

Directors: Cèsar Díaz, doctor 
arquitecte. Catedràtic de Construccions 
Arquitectòniques - UPC i David Lladó, 
arquitecte. Professor de Gestió de 
Projectes - ETSARQ-UIC
Durada: 52 hores
Dates: 8, 15, 22, 29 d’abril, 06, 13, 20 de 
maig de 2016.  
Horari: divendres de 10.00 h a 14.00 h i 
15.00 h a 19.00 h / 22 d’abril: 10.00 h a 
14.00 h
 

M3: Rehabilitació de façanes i cobertes

Objectius: 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.

Directors: Núria Oms, arquitecta. 
MBA La Salle-URL i Cèsar Díaz, doctor 
arquitecte. Catedràtic de Construccions 
Arquitectòniques – UPC.
Durada: 40 hores
Dates: 27 de maig, 03, 10, 17 de juny, 1 de 
juliol de 2016
Horari: divendres de 10.00 h a 14.00 h i 
15.00 h a 19.00 h
 
 
M4: Rehabilitació d’instal·lacions

Objectius: 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.   
 
Directora: Ma Lluïsa Sánchez, arquitecta
Durada: 12 hores
Dates: 16 i 23 de setembre de 2016
Horari: divendres de 10.00 h a 14.00 h i 
15.00 h a 19.00 h / 10 de juny: 10.00 h a 
14.00 h
 

M5: Introducció a la gestió integral en 
rehabilitació sostenible

Objectius: 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.

Directora: Mercè Zazurca, arquitecta.
Durada: 24 hores
Dates: 30 de setembre, 7 i 14 d’octubre de 
2016 
Horari: divendres de 10.00 h a 14.00 h i 
15.00 h a 19.00 h 

Empresa col·laboradora:

El postgrau s’estructura en cinc mòduls els quals es poden cursar de manera independent. 
 
El curs es realitzarà de manera presencial a les aules de l’Escola Sert i a la vegada es podrà 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 vídeoaula, es podran 
plantejar dubtes i qüestions que el professor podrà resoldre al moment.

Estructura del Postgrau

Programa

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

Homologació del CPD UIA com a 
proveïdora de programes de formació 

per al programa de formació 
internacional CPD UIA

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.

Informació completa, inscripcions i novetats a:    
www.arquitectes.cat/escolasert

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Escola Sert · C/Arcs 1-3
08002 Barcelona
933 067 844 · infosert@coac.net

escolasert.coac 

escolasertcoac

@EscolaSert

+escolasertcoacbarcelona

* Preu general / Preu col·legiat quota bàsica / Preu col·legiat tram complementari. Aquests preus son per les matrícules realitzades abans del 26.02.16. Els preus sense descomptes estan al nostre web.


