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Curs de rehabilitació de façanes i cobertes a Girona (Mòdul 3 del Postgrau
en rehabilitació)
Data : Del 14/02/2019 fins 25/04/2019
Horari : De 10 a 14 hores
Sala : Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Plaça de la Catedral, 8. Girona
Lloc : Girona
Coordinadors : Núria Oms, arquitecta i Cèsar Díaz, doctor arquitecte
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Els cursos específics en el camp de la rehabilitació són estratègics de cara als pròxims
anys. Són sectors en expansió dins la professió amb un alt potencial d?ocupació.
L?Escola Sert de la Demarcació de Girona del COAC ha programat el Curs de rehabilitació
de façanes i cobertes, que forma part del Postgrau en rehabilitació (mòdul 3) del 14 de
febrer al 25 d?abril de 2019.
El curs permetrà conèixer en profunditat els processos necessaris per detectar, identificar i
diagnosticar els danys i patologies més habituals de les façanes. Un cop establerts aquests
criteris i adquirida aquesta part, és l'hora d'aprendre, també, tots aquells sistemes de
reparació i les tècniques d'intervenció dels elements constructius que més s'utilitzen amb
aquests elements.
A QUI VA DIRIGIT:
A arquitectes, altres professionals i estudiants interessats a iniciar-se i aprofundir en
l?exercici de la rehabilitació d?edificis.
OBJECTIU:
Coneixement, detecció, identificació i diagnòstic dels danys i patologies més habituals a les
façanes. Establiment de sistemes de reparació i tècniques d?intervenció dels elements
constructius més habituals en aquests elements.
PROGRAMA:
. Criteris d?intervenció en la rehabilitació de façanes des del paisatge urbà. Ajuts per a la
rehabilitació

. La pràctica en la diagnosi de façanes i cobertes.
. La rehabilitació estanca i tèrmica de l?envoltant dels edificis. Tècniques d?intervenció.
. Algunes qüestions prèvies referents a la humitat i la temperatura
. Les façanes modernes: com són? Quins són els problemes més freqüents que cal resoldre?
. Les façanes històriques: com són? Quins són els problemes més freqüents que cal resoldre?
. La rehabilitació de façanes històriques: consideracions generals i reparació d?elements que
afecten la seguretat.
. La rehabilitació de cobertes històriques: consideracions generals i reparació.
. Bastides. La consideració del factor seguretat en la rehabilitació de façanes i cobertes
. La casuística de les humitats per capil·laritat.
. Presentació de casos reals. Façanes.
. Normativa aplicable a la rehabilitació de façanes i cobertes.
. Reparació i restauració de revestiments històrics
. Tècniques específiques per a la neteja de façanes
. Les façanes modernes: intervencions de reparació que afecten la seguretat.
. Presentació de casos reals. Façanes.
. Presentació de casos reals. Cobertes i façanes.
. Les tècniques de rehabilitació acústica de tancaments exteriors. Casos pràctics.
. Presentació de casos reals. Façanes i cobertes.
. La pràctica en la diagnosi de façanes i cobertes. Potencialitats de millora de paràmetres
d?eficiència energètica.
Durant el curs es realitzarà un exercici pràctic. La dedicació necessària per part dels alumnes
s'estima en 1 hora per cada 4 hores lectives. També es realitzarà una visita d'obra.
Nota important: Les visites i sortides que realitzin els alumnes durant el curs seran sota el
seu propi risc.
Aquest curs forma part del Postgrau en Rehabilitació (Mòdul 3), el qual es pot convalidar per
a obtenir el títol de Postgrau. El Mòdul 1: Inspecció tècnica de l'edifici: ITE, d?aquest
postgrau, el vam realitzar durant els mesos de maig i juny del 2018. El Mòdul 2: Rehabilitació
d?estructures i fonaments, es realitza entre els mesos de novembre de 2018 i gener de 2019.
El proper mòdul del Postgrau, el Mòdul 4: Rehabilitació d?instal·lacions, el farem el mes de
juny de 2019. Inscripcions obertes. [5]
MATRÍCULA
En el cas que l?anul·lació de la matrícula, es produeixi quan ja ha començat el curs, es
passarà el càrrec total de l?import d?aquesta.
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