
Es realitza a la pàgina web del curs: www.fustaconstructiva.cat/matricula-curs 

*adscrit al Departament d’Educació

El preu inclou:

• L’assistència a totes les sessions de treball
• Els materials del curs
• Els desplaçaments en autocar per les visites externes dels 5 dissabtes
• Assistència al CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA: al recinte firal de VIC els dies 17, 18 i 19 d’octubre
• La cer tificació d’assistència i, opcionalment, la d’aprofitament (vinculada a l’entrega d’un treball final de curs) expedits per 

l’entitat organitzadora i el comitè acadèmic del curs. Els inscrits en la modalitat online només opten al cer tificat d’aprofitament

LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA CAP ALS PRODUCTES NATURALS km 0.
LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ.

FUSTA 
CONSTRUCTIVA

5 º C U R S

Del 17/10/2019 al 24/4/2021

Inclou inscripció gratuïta al 
3r CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA

COL·LABORADORSORGANITZA

2.295 €
2.890 €
1.530 €
1.325 €
2.600 €

SOCIS
PROFESSIONALS
PROFESSORAT*
ESTUDIANTS
ONLINE

675 €
850 €
390 €
450 €
765 €

1.215 €
1.530 €

810 €
700 €

1.370 €

 

50 €

Inscripció

CURS 
SENCER 

1 BLOC TEMÀTIC 
(2 mòduls) 

1 
MÒDUL 

1 
SESSIÓ /SORTIDA

Altres condicions
• Mínim 35 persones inscrites
• Màxim 50 persones inscrites
• S’admetrà llista d’espera abonant drets d’inscripció.
• S’entendrà inscripció o reserva de plaça ferma un 

cop s’hagi realitzat el pagament complet dels drets 
d’inscripció abans de l’inici del curs

• Les reserves fermes que no puguin accedir al present 
curs tindran dret a la devolució integra dels drets 
abonats o bé a deixar-los en dipòsit per la següent edició 
del mateix curs com a reserva preferent de plaça

Informació
andrea@gremifustaimoble.cat
933.233.200
www.fustaconstructiva.cat



Presentació 
Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i 
comprensiva de tot el procés constructiu de la fusta: des de 
la fusta d’origen fins la seva aplicació constructiva passant 
pel disseny, càlcul, transpor t, muntatge i acabats.

El curs compta amb la par ticipació dels arquitectes 
més experimentats en la construcció en fusta, amb les 
apor tacions de constructores especialitzades en aquesta 
metodologia, amb la col·laboració d’empreses proveïdores 
de productes i serveis complementaris, així com amb la 
intervenció dels organismes tècnics especialitzats en el 
món de la fusta.

Com a novetat, aquesta cinquena edició conté temes nous, 
així com l’ampliació i aprofundiment de temes que s’havien 
impar tit en les anteriors edicions.

Objectius
• Conèixer els conceptes bàsics i comprendre tot el 

procés constructiu amb fusta

• Dialogar amb els professionals més experimentats en 
aquesta metodologia

• Contactar amb la indústria especialitzada en aquesta 
tecnologia constructiva

• Aprendre en equip multidisciplinari sobre casos 
pràctics

• Debatre sobre arguments a favor i en contra de la 
construcció en fusta

• Visualitzar els avantatges competitius d’incorporar la 
fusta a l’hàbitat

• Accedir a estudis actuals sobre la connexió entre fusta, 
salut dels edificis i beneficis pels seus habitants

• Avançar en la concepció sostenible de la construcció, 
les cases passives i l’estalvi energètic de la 
construcció

• Accedir a informació actual sobre la fusta catalana km 0
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Destinat a
• Arquitectes, enginyers i enginyeres i interioristes en 

actiu que vulguin incorporar coneixements pràctics 
sobre la tecnologia de la construcció en fusta

• Professionals i industrials que els hi interessi la 
construcció en fusta: constructores, promotores, 
interioristes, fusteries industrials...

• Estudiants d’especialitats constructives que vulguin ser 
presents en el revolució constructiva de la fusta

calendari / 360 hores de treball i diàleg directe amb experts

• 66 sessions de teoria
• 8 sor tides per visitar obres de fusta construïdes o en construcció dins el territori català
• 2 dies de Congrés Fira Fusta Constructiva
• 2 sessions a l’IAAC Valldaura

Programa

MÒDUL 1
18/10/19-01/02/20
FUSTA COM A MATERIAL, ORIGEN, 1A TRANSFORMACIÓ, DURABILITAT

MÒDUL 2
14/02/20-25/04/20
PROJECTE ARQUITECTÒNIC, EFICIENCIA ENERGÈTICA, COMPORTAMENT TÈRMIC I ACUSTIC, DETALLS CONSTRUCTIUS

MÒDUL 3
16/10/20-13/02/21
ESTRUCTURES DE FUSTA

MÒDUL 4
19/02/21-14/04/21
INTERVENCIONS EN EDIFICIS DE/AMB FUSTA. ECONOMIA I EMPRESA

* Pots consultar el programa complet a www.fustaconstructiva.cat/curs-fusta-constructiva
* Les ubicacions de les sessions de treball dels divendres i dissabtes seran totes a BCN, en instal·lacions de les entitats 
promotores o participants (s’indicaran a les persones inscrites)
* Les visites dels dissabtes seran dins el territori de Catalunya i es realitzaran en autobús contractat per l’organització (inclòs en 
la inscripció)

VERSIÓ ONLINE
Permet el seguiment del curs a través d’ordinador o altres dispositius (mòbil, Tablet) mitjançant vídeos gravats durant la 
classe. Les persones inscrites en la versió online també tindran accés a tots els materials del curs (presentacions de classe, 
bibliografia...).  


