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Vols ser delegat de curs? Apunta't i gaudeix d'una beca
i altres avantatges!
[1]
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Durant el desenvolupament del Programa de formació 2018-2019 de l'Escola Sert,
necessitem delegats de curs per dur a terme diverses funcions.
El delegat/da es responsabilitzarà del correcte desenvolupament del curs, recolzant als
docents, informant sistemàticament al coordinador de formació de l'Escola Sert i
representant als alumnes del curs. A canvi, l'escolat 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.

Actualment, busquem delegats pels cursos de l'Escola d'Estiu que realitzarem durant els
mesos de juny i juliol:
· AJUDES EUROPEES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS [2]
· BARCELONA, UNA CIUTAT AMB MÉS DE 2.000 ANYS D'HISTÒRIA, URBANISME I
PROJECTES [3]
· EL VERD EN ELS EDIFICIS: EL VERD A COBERTES, MURS I INTERIOR D'EDIFICIS
[4]

· FENG SHUI PRÀCTIC [5]
· FORMIGÓ SENSE ARMADAURES (properament)
· FOTOGRAFIA D'ARQUITECTURA [6]
· INNOVACIÓ TECNOLÒGICA APLICADA A L'EDIFICACIÓ [7]
· MATERIALS SALUDABLES [8]
· COM POTENCIAR IDEES BRILLANTS

[9]

Si esteu interessats, heu d'enviar una Carta de motivació i el vostre Currículum Vitae
a infosert@coac.net[10].
Podeu descarregar el Protocol de Delegats de Curs [11] per veure les diferents funcions i
responsabilitats d'aquesta figura.
No dubtis en contactar amb l'Escola Sert per saber-ne més!
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