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DATES 

27.02.2019 – 

10.07.2019 

HORARI 

Dimecres 16 -     

20 h  

 
 

LLOC 

Escola Sert 

COAC, c. Arcs 1, 

5ª planta, 

Barcelona 

DURACIÓ  

80 h 

IDIOMA 

Castellà

 

A QUI VA DIRIGIT 

Arquitectes que vulguin especialitzar-se 

en projectes d’empreses i cadenes 

hoteleres i construcció d’allotjaments per 

a hostes o viatgers. 

 

També està dirigit a altres professionals 

relacionats amb l’arquitectura, la 

construcció i la gestió d’equipaments 

turístics i hotelers. 

 

DIRECCIÓ 

Daniel Isern, arquitecte especialitzat en 

hotels. 

 

METODOLOGIA 

Al llarg de tot el Postgrau, s’aprofundirà en 

l’assignatura d’arquitectura i disseny de la 

industria hotelera i assolir 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. 

Tots aquests conceptes es tractaran i 

quedaran clars de manera integral al llarg de 

les 18 sessions, on s’inclouran tant les 

classes teòriques com les pràctiques, amb 

continguts innovadors que permetin 

desenvolupar solucions pràctiques per poder 

aprofundir en aquesta preparació específica.  

Aplicant la metodologia d’estudis de cas, 

cada alumne podrà experimentar de 

primera mà una simulació d’un projecte 

real. Paral·lelament, es realitzaran visites 

a 4 hotels de primer nivell amb la finalitat 

de poder relacionar in situ la teoria apresa 

amb la seua realitat més pròxima. 

 

 

 

Projectar l’Hotel del  
segle XXI 

https://www.linkedin.com/in/cristinacarvajal/
https://www.arquitectes.cat/es/escolasert/cursos/posgrado-proyectando-hotel-siglo-xxi-4ed
https://www.arquitectes.cat/es/escolasert/cursos/posgrado-proyectando-hotel-siglo-xxi-4ed
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Objectius 

Aprofundir en l’arquitectura i el disseny de la industria hotelera i assolir el coneixement 

necessari per a 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 un enfocament actualitzat, tant teòric com pràctic, presentant-se al 

llarg de les sessions continguts innovadors que permetin desenvolupar les solucions pràctiques 

per poder aprofundir en la preparació específica d’aquests projectes. 

 

En el Postgrau es planteja la participació de tots els actors involucrats a la industria 

hotelera i turística: promotors e inversors, professionals de la direcció i la gestió turística, 

proveïdors de serveis, grups d'usuaris, interioristes, enginyers, light designers, altres 

especialistes... 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. 

 
 

Sessió 1  

Presentació del postgrau 

Daniel Isern 

Tots els hotels del món 

Florencia Cueto 

Viabilitat i concepció del projecte hoteler 

Albert Grau 

 

Sessió 2  

Concepció del Projecto Hoteler 

Albert Grau 

Normativa i Dimensionat 

Xavier Alcalá 

 

Sessió 3  

Programa, Programa, Programa 

Daniel Isern 

Project Facility 

Felipe Neri 

 

Sessió 4  

L’Operativa: Cuina 

Jordi Gargallo (Grup Serhs) 

Sessió 5  

Gran cadena establiment de criteris de 

disseny i diferenciacions de marca. 

María Arboledas 

Gran Cadena. Estratègia i creixement. Hilton 

Carlos Miro 

 

Sessió 6  

Look and Feel i el Projecte d’Interiorisme 

d’Hotel 

Salud Juan 

Project Management 

Sergio Triviño 

 

Sessió 7 

Senyalística Hotelera: Concepte de marca de 

Grafisme 

David Espluga 

Casos d’estudi 

Daniel Isern 

 

 

 

Programa 
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Sessió 8 

Acústica 

Joan Cardona 

Casos d’estudi: Ohla eixample 

Daniel Isern 

 

Sessió 9 i 10 

Visita a hotels de Barcelona:  

AC, Hotusa, Nh, Ohla, Catalonia, MELIA. 

 

Sessió 11  

Instal·lacions 1: Plantejament del Projecte 

des de Zero 

Luisa Sánchez 

 

Sessió 12 

Instal·lacions 2: Rehabilitació 

Luisa Sánchez  

 

Sessió 13 

Instal·lacions 3: Gestió i Eficiència Energètica 

Luisa Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 14 

Il·luminació-Casos d’estudi: Les Cols 

Maurici Ginés  

Referents 

Daniel Isern 

 

Sessió 15 

Sostenibilitat 

Geraldo Wadel 

Casos d’estudi: Hotel Empúries 

 

Sessió 16 

La Construcció y la Rehabilitació 

David Lladó 

 

Sessió 17 

La Rehabilitació Cobertes 

David Lladó 

 

Sessió 18 

La Recuperació de tot el nostre Patrimoni 

Víctor Rahola 

Fora del circuit: Aires de Bardenas  

Cloenda 

Daniel Isern 
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Quadre docent 
 

 

Alcalà, Xavier 

 Arquitecte tècnic auditor ambiental 

Arboledas, María 

 Vicepresidenta de projectes NH Hotels 

Cardona, Juan 

 Enginyer acústic 

Cueto, Florencia 

 Professora en Turisme i Direcció Hotelera 

Escobosa, Miquel 

 Hotels Catalonia 

Espluga, David 

 Dissenyador gràfic y psicòleg industrial 

Gargallo, Jordi 

 Grup Sehrs 

Ginés, Maurici 

 Light designer 

Grau, Albert 

 Especialista en hospitality 

Isern, Daniel 

 Arquitecte especialitzat en hotels 

Juan, Salud 

 Interiorista 

Lladó, David 

 Arquitecte, professor de Gestió de 

Projectes 

Neri, Felipe 

Arquitecte i director de Integrated Facility 

Management 

 

 

 

 

 

Rahola, Víctor 

 Arquitecte de reconegut prestigi i trajectòria 

Sánchez, Luisa 

 Arquitecta especialista en instal·lacions 

Triviño, Sergio 

 Cap d’operacions AC Hotels 

Wadel, Gerardo 

 Consultor ambiental 

  

https://es.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-arboledas-42490b1b
https://es.linkedin.com/in/florenciacueto
https://es.linkedin.com/in/miguel-escobosa-1aab9929
https://es.linkedin.com/in/jordi-gargallo-087a31b
https://es.linkedin.com/in/maurici-gines-5a9baa14
http://www.isern.pro/
https://es.linkedin.com/in/m%C2%AA-salud-juan-col%C3%A1s-6924608a
https://es.linkedin.com/in/davidllado
https://es.linkedin.com/in/felip-neri-gordi-78b26328
http://victorrahola.cat/es/
https://es.linkedin.com/in/luisa-sanchez-73a9757a
https://es.linkedin.com/in/sergiotrivino
https://es.linkedin.com/in/gerardo-wadel-9036a918
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> L’Escola Sert és el centre de formació continua del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, que té més de 80 anys de trajectòria i 

representa a més de 10.000 col·legiats.  

 

> L’oferta formativa de l’Escola es divideix en dos tipologies. Per una 

part, la rama de formació continua permet als alumnes actualitzar-

se i estar en contacte constant amb les novetats del sector.  

Per una altra part, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

@EscolaSert 

/escolasertcoac 

/escolasert.coac 

+34 93 306 78 44 

www.escolasert.com 

infosert@coac.net 

Escola Sert 


