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Data : Del 30/10/2017 fins 18/06/2018
Horari : Sessions presencials: Dilluns de 16:00 a 19:00 h
Sala : Escola Sert COAC (c. Arcs, 1-3, 5a planta)
Lloc : Barcelona
Director : Robert Brufau
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El proper mes d'octubre tindrà lloc la sisena edició del Postgrau en Rehabilitar des de
l'estructura, dirigit pel doctor arquitecte Robert Brufau i Niubó.
El curs pretén millorar la preparació de l'alumne perquè pugui desenvolupar la seva activitat
professional en el camp de la rehabilitació, considerant prioritari el recorregut per una sèrie
d?etapes amb una línia d?actuació coherent que les coordini.
El contingut del curs fa un recorregut per les diferents tècniques d?intervenció en rehabilitació
edificatòria.
Consta de 3 mòduls dividits en un total de 10 temes:
1 - Plantejaments bàsics i interpretació de les patologies. El llenguatge de les
esquerdes i el comportament dels murs.
2 - Tècniques de reforç de pilars, bigues i forjats.
3 - Reforç de fonamentacions, apeuaments de tot tipus i tècniques d'estabilització
durant el procés constructiu.
Al final de cada tema, 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 els dubtes o
preguntes que els alumnes hagin plantejat durant el temps d?estudi.
Per consultar els preus i per inscripcions, clica aquí.
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