
POSTGRAU 

PROJECTANT L’HOTEL DEL SEGLE XXI

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

i per videoaula a través de  
internet

Dates
Del 18/11/2015 al 20/04/2016

Horari
DC de 16.00h a 20.00h

Durada
72 hores presencials + 28 hores 

de dedicació personal

Preus*
921 € / 806 € / 691 €

Director del Postgrau
Daniel Isern, Arquitecte

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

POSTGRAU

PROJECTANT L’HOTEL DEL SEGLE XXI

La consolidació del sector turístic al nostre entorn planteja nous reptes en relació 
a l’actualització dels equipaments i les infraestructures, així com la recuperació del 
territori mitjançant la preservació i manteniment del paisatge. La situació actual de 
molts hotels i edificis turístics, el 80% dels quals a Espanya fa més de vint anys que no 
es rehabiliten, segons dades de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, suposa també 
una oportunitat per posar en marxa un programa de rehabilitació sostenible que millori 
la competitivitat dels hotels i del mateix sector turístic.

Seguint aquesta tendència, es proposa el nou postgrau Projectant l’hotel del segle 
XXI, orientat a la rehabilitació d’establiments hotelers, que comença el proper dijous 
28 d’octubre sota la direcció de l’arquitecte Daniel Isern i dirigit a arquitectes i 
arquitectes tècnics.

L’objectiu del Postgrau consisteix a adquirir el coneixement necessari per 
especialitzar-se en el disseny d’equipaments hotelers, desenvolupant totes les eines 
necessàries per entendre el cicle del procés de disseny, construcció, rehabilitació, 
manteniment i gestió.

El postgrau planteja la participació de tots els actors involucrats en la indústria 
hotelera i turística: promotors i inversors, professionals de la direcció i gestió turística, 
proveïdors de serveis, grups d’usuaris, interioristes, enginyers, light designers, etc, i 
especialment arquitectes en exercici dins de l’àmbit, amb l’objectiu de desenvolupar 
amb èxit les oportunitats professionals que la creixent activitat del sector ofereix als 
arquitectes.



M1_Factors externs en la presa de decisions. Mercat, tendències, 
management, programa i normatives

Durada: 28h
Data d’inici: 18.11.15
Horari: Dimecres de 16 a 20 h
Preus (*): 448 € / 392 € / 336 €

L’objectiu del primer mòdul és que els participants aconsegueixin:

•	Conèixer el panorama de la indústria hotelera i les tendències nacionals 
i internacionals, per poder identificar, en un entorn cada vegada més 
exigent i en constant transformació, les dinàmiques específiques que 
regeixen la relació entre promotor, usuari i arquitecte responsable de 
disseny.

•	Aprofundir en el desenvolupament del programa funcional, des de les 
àrees de servei i zones comunes (amb les noves modalitats d’espais per al 
benestar, spa, etc.), fins a l’àrea de l’habitació o les commodities, entenent 
el funcionament de l’hotel com una “màquina” per allotjar, acomodar i 
emocionar.

•	Elaborar les anàlisis de viabilitat i rendibilitat necessaris per a la promoció 
hotelera; reconèixer el potencial d’una estructura hotelera o els 
indicadors de la necessitat de la seva renovació; i dominar els sistemes i 
estratègies de control econòmic.

•	Conèixer com s’estableix el projecte d’interiorisme “look & feel” i 
desenvolupar els conceptes de marca a través de la senyalística i el 
grafisme.

•	Establir els criteris per al desenvolupament de la gestió integrada del 
projecte i la gestió integrada del manteniment.

Sessió 1 
•	Totos els hotels del món: la transformació del panorama hoteler
•	Transformació de la ciutat, de la indústria a l’event

Sessió 2
•	Programa, programa, programa
•	L’operativa: cuina

Sessió 3
•	Viabilitat i concepció del projecte hoteler
•	Normativa i dimensionat

Sessió 4
•	Look & feel, el projecte d’interiorisme d’hotel
•	Look & feel, documentació del projecte d’interiorisme

Sessió 5. Senyalística hotelera: el concepte de marca i el grafisme

Sessió 6
•	Del Project Management al Facility Management
•	Project i Facility

M2_L’edifici, accions i desenvolupament del projecte constructiu: 
construcció, rehabilitació, acústica i instal·lacions

Durada: 44h
Data d’inici: 03.02.16
Horari: Dimecres de 16 a 20 h
Preus (*): 704 € / 616 € / 528 €

L’objectiu del segon mòdul és que els participants aconsegueixin:

•	Projectar el comportament acústic de les diverses àrees de l’hotel, 
garantint el confort dels usuaris.-Dimensionar les instal·lacions per a 
equipaments d’albergs o d’hotels. 

•	Dimensionar les instal·lacions per a projectes de rehabilitació o de nova 
planta.

•	Conèixer la gestió energètica d’hotels, i les possibilitats de la rehabilitació 
des de l’estalvi energètic.

•	Desenvolupar el projecte d’il·luminació des de l’estudi previ fins a l’elecció 
d’una lluminària o l’establiment dels sistemes de control.

•	Aprofundir en els criteris mediambientals passius (arquitectura 
bioclimàtica) i els sistemes actius (instal·lacions).

•	Desenvolupar i predimensionar les actuacions estructurals més habituals 
en la tipologia de rehabilitació hotelera.

•	 Interpretar, recuperar i actualitzar els equipaments hotelers des dels 
criteris i les necessitats que estableix la construcció arquitectònica.

Sessió 7. Acústica

Sessió 8. Instal·lacions en albergs, actuacions de rehabilitació

Sessió 9. Instal·lacions en hotels, actuacions en obra nova

Sessió 10. La gestió energètica d’hotels

Sessió 11. La il·luminació del projecte hoteler

Sessió 12. Sostenibilitat

Sessió 13. Sinergies entre rehabilitació i estalvi energètic

Sessió 14
•	L’estandardització en el projecte hoteler
•	La construcció i la rehabilitació

Sessió 15. La rehabilitació

Sessió 16. La construcció, l’actualització i la recuperació del nostre patrimoni

Sessió 17. En o des de. Atri Hotel, nou vell i tan bonic...

El Postgrau Projectant l’Hotel del segle XXI està estructurat en dos mòduls separats als quals es poden cursar de 
manera independent.
Al llarg de totes les sessions es presentaran continguts innovadors i s’insistirà en el desenvolupament de solucions 
pràctiques per poder aprofundir en la preparació específica. Tot això es podrà posar en pràctica, ja que es 
realitzaran visites a hotels emblemàtics de l’àrea de Barcelona que han sigut objecte de rehabilitació recent.

Estructura del Postgrau

Programa

* La descripció dels preus dels cursos és la següent: Preu general | Preu col·legiat quota bàsica | Preu col·legiat tram complementari

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


