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L'Escola Sert posa en marxa el nou curs 2021-2022 i ofereix més d'una desena de
programes superiors amb temàtiques d'actualitat perquè puguis créixer i avançar en la
teva carrera professional. S'ofereixen estudis en Project Management, Direcció
Immobiliària, BIM Management, Arquitectura i Salut, Facility Management, Arquitectura i
Sostenibilitat, i molt més. Troba la teva formació!
Ara pots gaudir d?un 10% de descompte en la teva matrícula en els programes de

postgrau i màster de l'Escola Sert, només fins al 25 de juliol.
A continuació, et recomanem alguns dels programes que començaran la propera tardor:
· Màster | Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i) 3a edició
Aquest programa et permetrà crear i dirigir una empresa de promoció immobiliària
innovadora, així com analitzar i gestionar projectes i operacions immobiliàries.
Dates: 27 oct. 2021 - 7 jul. 2022
Modalitat: Presencial i Online
Durada: 360 h
Més informació i inscripció
· Postgrau | BIM Management
Domina la redacció de projectes BIM i aprèn a treballar i a coordinar-te amb els
diferents col·laboradors del projecte a través de models d?informació. Places limitades.
Dates: 8 nov. 2021 - 20 jun. 2022
Modalitat: Presencial i Online
Durada: 220 h
Més informació i inscripció [3]
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· Postgrau | Rehabilitar des de l'estructura
Una formació per desenvolupar la teva activitat professional en el camp de la rehabilitació
en projectes de consolidació i reforç estructural.
Dates: 8 nov. 2021 - 18 jul. 2022
Modalitat: Presencial i Online
Durada: 150 h
Més informació i inscripció [4]
· Postgrau | Rehabilitació
Amb aquest programa podràs aprendre a gestionar i controlar un projecte integral de
rehabilitació.
Dates: 19 nov. 2021 - 17 jun. 2022
Modalitat: Presencial i Online
Durada: 186 h
Més informació i inscripció [5]
Consulta l?oferta formativa 2021-2022aquí[6].
Vols ser delegat de curs?
L?Escola Sert ofereix una beca de delegat per a tots els postgraus i màsters, sent del
75% en els postgraus i del 50% en els màsters. Més informació aquí [7].
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