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Benvingut al COAC Estudiant!
Si ets estudiant d?arquitectura el COAC Estudiant t'ofereix gratuïtament un ventall
d?activitats culturals i de desenvolupament professional que enriquiran la teva formació i,
sobretot, et permetran entrar en contacte amb l?exercici de la teva professió i conèixer
quines són les tendències i els reptes de futur amb els quals t'hauràs d'enfrontar durant
els propers anys.

Qui ho pot sol·licitar

Estudiants d'Arquitectura, matriculats a qualsevol escola d'arquitectura de Catalunya, que
estiguin cursant qualsevol curs del Grau d'Arquitectura i/o el Màster Habilitant.

Serveis que s?ofereixen

Activitats del COAC
Possibilitat de participar en les activitats organitzades pel COAC i en les dels Grups
Territorials per entrar en contacte amb la teva professió.

Formació
Descomptes del 6% en els Cursos i fins el 12'5% en Màsters i Postgraus de l'
Escola Sert [2].
Accés a la formació contínua gratuïta i jornades gratuïtes per als col·legiats
Subscripció al Butlletí de Formació i Ocupació
Accés a les càpsules formatives de la Formateca de l'Escola Sert
Cultura
Préstec a la Biblioteca amb les mateixes condicions que els arquitectes col·legiats
Atenció i consulta presencials a la Biblioteca, Arxiu Històric i Arxiu Fotogràfic
Accés a la base de dades Arxitectura de l?Arxiu Fotogràfic
Accés als actes i exposicions organitzats pel COAC
Subscripció a la revista Quaderns i al Butlletí de l'Agenda d'Arquitectura

Altres

Entrades gratuïtes a fires del sector
Dues invitacions a la Festa d'Arquitectes del COAC
Ser agrupat de l'AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya). Opcional:
per a més informació agrupacions@coac.cat [3]

Caducitat

Un cop feta la sol·licitud començaràs a gaudir dels avantatges del COAC ESTUDIANT. La
vigència és fins acabar els estudis de Grau d'Arquitectura i/o Màster Habilitant.

Registra't
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(*) Promoció personal i intransferible per a estudiants d'arquitectura de qualsevol
Universitat de Catalunya
COAC estudiants
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