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Si s'apropa el bon temps, s'apropa l'Escola d'Estiu de l'Escola Sert. I és que l'estiu
convida a ampliar coneixements i descobrir noves temàtiques i disciplines vinculades a
l?arquitectura i el disseny.
Per això, com cada any, a l?Escola Sert hem preparat una selecció de 9 cursos
intensius amb un 20% de descompte perquè us endinseu en les noves tendències, us
apropeu als nous perfils professionals o complementeu la vostra formació com a
arquitectes amb temàtiques variades.

Amb l?Escola d?Estiu no amplien només les temàtiques de les formacions, sinó que
també procurem que la metodologia de treball s?adeqüi a la d?un curs intensiu i d?estiu,
potenciant la pràctica amb la incorporació de visites i activitats a l?exterior, per crear
així un ambient més distès i relaxat.
Podreu repassar la història de Barcelona des d?un punt de vista urbanístic, millorar la
presentació dels vostres projectes amb l?adquisició de nous coneixements sobre
fotografia, o bé endinsar-vos en el món de les cobertes verdes o els materials
saludables, entre moltes altres qüestions.
Tots els cursos compten amb un 20% de descompte sobre el preu inicial, aplicable a
col·legiats i a no col·legiats.

Consulta els cursos disponibles:
· COM POTENCIAR IDEES BRILLANTS
[2]

· EL VERD EN ELS EDIFICIS: EL VERD A COBERTES, MURS I INTERIOR D'EDIFICIS
[3]

· FENG SHUI PRÀCTIC [4]
· FORMIGÓ SENSE ARMADAURES
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· FOTOGRAFIA D'ARQUITECTURA [6]
· INNOVACIÓ TECNOLÒGICA APLICADA A L'EDIFICACIÓ [7]
· MATERIALS SALUDABLES [8]
· AJUDES EUROPEES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS [9]
· BARCELONA, UNA CIUTAT AMB MÉS DE 2.000 ANYS D'HISTÒRIA, URBANISME I
PROJECTES
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Vols ser delegat de curs?
Apunta't aquí [11] i gaudeix d'una beca i altres avantatges!
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