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Ja estan obertes les inscripcions al nou programa de formació de l?Escola Sert, elaborat
amb les aportacions de les diferents Comissions Consultives d?Experts, que incorpora noves
metodologies d?aprenentatge ? com el Mobile learning o la gamificació ? i proposa
temàtiques i tendències que donen resposta a les necessitats d'actualització del sector.
La majoria dels cursos es poden seguir a distància a través de la videoaula, per tal d?afavorir
la conciliació dels processos d?aprenentatge amb la resta d?activitats personals i
professionals.

PROGRAMA COMPLET
Podeu descarregar aquí el programa complet [2] amb tota la programació del període

tardor/hivern 2017.

JORNADES I ALTRES ACTIVITATS FORMATIVES
Per contribuir a l?actualització permanent de coneixements, l?Escola Sert ofereix nous
recursos oberts i gratuïts amb continguts i formats diversos. Ja estan obertes les inscripcions
a les següents activitats:
· Jornades sobre Visat telemàtic i PDF: 13-14 setembre [3] i
27-28 setembre [4]
· Sessió d?urbanisme comparat: Portugal [5]
· Taller de finances personals [6]
· Campus professional: L?elecció del vidre [7]
· Campus professional ANFAPA: Sistema d?aïllament tèrmic per l?exterior.
Rehabilitació tèrmica d?edificis [8]
· Webinars sobre Impressió 3D, Rehabilitació, Rehabilitar des de
l'estructura i Direcció Immobiliària (inscripcions properament).

CURSOS, POSTGRAUS I MÀSTERS
Per a tots aquells que vulguin aprofundir en alguna matèria específica, es posen a l?abast
postgraus i cursos intensius i experiencials, basats en casos reals i amb un quadre docent
format per arquitectes i altres professionals de reconegut prestigi:
· Postgrau en Facility Management (5a ed.) [9]
· ARQImmo. Postgrau en Direcció Immobiliària (3a ed.) [10]
· Postgrau en Rehabilitar des de l?estructura (6a ed.) [11]
· Postgrau en Rehabilitació (11a ed.) [12]
· Postgrau internacional L'arquitectura de l'hospital del segle XXI.
LA(H)B Laboratori Arquitectura Hospitalària Barcelona (3a ed.) [13]
· Càlcul d'estructures en rehabilitació: fonaments, murs i pilars (6a ed.) [14]
· Certificació energètica i compliment normatiu CTE. Eines opció
general HULC (2a ed.) [15]
· Gestió econòmica d?un despatx d?arquitectura [16]
· Revit avançat: 5a edició a Girona [17], 2a edició a Barcelona [18] i
3a edició a Tarragona [19]
· Eines SIG per a l?urbanisme i el paisatge (2a ed.) [20]
· Càlculs senzills i aspectes constructius bàsics per al projecte
d'estructures i fonaments (17a ed.) [21]
· TRICALC 10 - model estructural, càlcul i comunicació BIM [22]
· BIM flexible amb Rhino, VisualARQ i Grasshopper [23]
· BIM pràctic amb software Allplan [24]
· Accessibilitat, de la normativa a la pràctica [25]
· Curs d'introducció a la rehabilitació estructural (segona part) [26]
L?Escola Sert compta amb uns itineraris d?especialització [27] en aquelles àrees que
s?estan consolidant com a motor de l?activitat econòmica i que presenten un alt potencial
d?ocupació, i que tenen el reconeixement de Màster professional d'especialització, acreditat
pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i altres institucions del sector.
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