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Amb motiu de l'inici del Pla d'Estudis 2016-17 de l'Escola Sert, llancem la convocatòria de
delegats de curs. El delegat es responsabilitzarà del correcte desenvolupament del curs,
recolzant als docents, informant sistemàticament al coordinador de formació de l'Escola, i
representant als alumnes del curs. A canvi, l'Escola ofereix una beca que cobreix l'import
de la matrícula del curs corresponent.
El delegat/da de curs ha de ser un arquitecte/a col·legiat, amb habilitats socials i capacitat
per comunicar-se en públic. Ha d'estar especialment motivat per la temàtica que s'imparteix al
programa formatiu, ser responsable i tenir nocions digitals a nivell de software.
Els cursos per als quals es busquen delegats són:
1. Postgrau en Rehabilitació (10ª edició) [2]. Dates: del 11 de novembre al 12 de maig.

Durada: 158 h (Beca ja assignada)
2. Seminari de Project Management [3]. Dates: del 17 d'octubre al 4 de novembre. Durada: 18
h (Beca ja assignada)
3. Curs bàsic de Revit per videoaula (4ª edició) [4]. Dates: del 7 al 17 de novembre. Durada:
24 h (Beca ja assignada)
4. Eines per a desenvolupar processos participatius (2a edició) [5]. Dates: del 7 al 28 de
novembre. Durada 16 h (Beca ja assignada)
5. Postgrau en Rehabilitar des de l'estructura (curs online, 6a edició) [6]. Dates: del 7 de
novembre al 26 de juny. Durada: 150 h (Beca ja assignada)
6. Postgrau Projectant l'hotel del segle XXI (2a edició) [7]. Dates: del 9 de novembre al 12
d'abril. Durada: 80 hores (Beca ja assignada)
7. Postgrau en Facility Management (5a edició) [8]. Dates: del 9 de febrer al 22 de juny.
Durada 164 h (Beca ja assignada)
8. Curs de certificació energètica i compliment normatiu CTE. Eines opció general HULC [9].
Dates del 15 de novembre a l'1 de desembre. (Beca ja assignada)
9. Postgrau en Projectes BIM: Usos i implantació [10]. Dates: del 16 de novembre al 15 de
març. Durada 142 h (Beca ja assignada)
10. InnovARQ'16: Taller de propostes d'innovació en arquitectura amb casos pràctics
d'empreses actuals [11]. Dates: del 30 de gener al 27 de febrer. Durada 56 h
Si esteu interessats, podeu enviar una carta de motivació i el vostre Currículum Vitae a
infosert@coac.net [12].
Podeu descarregar el Protocol de Delegats de Curs [13] per veure les diferents funcions i
responsabilitats d'aquesta figura.
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