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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.

•	 L’anul·lació d’una inscripció permet la devolució integra 
dels drets abonats sempre i quan es comuniqui a 
l’organització abans del dia 2 de març.

•	 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.

•	 Els assistents al 2n CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA 
gaudiran d’un 10% de descompte en la matrícula del CFC.

•	 Els alumnes que van participar en alguna edició anterior 
del CURS FUSTA CONSTRUCTIVA  se’ls descomptarà un 
10% de la quota en el moment d’inscriure’s a aquesta 3ª 
edició.

Inscripció:

Curs sencer
•	 Estudiants acreditats: 375€
•	 Alumnes acreditats ETSAB, EPSEB, ETSAV i FP FUSTA I 

MOBLE: 275€
•	 2 Beques per a estudiants: 100€ (cal fer sol·licitud 

argumentada i documentada)
•	 Professionals: 900€
•	 Socis: 500€
Pagament per mòduls: opció d’inscriure’s a un o dos mòduls 
per separat 
•	 Estudiants acreditats: 160€
•	 Alumnes acreditats ETSAB, EPSEB, ETSAV i FP FUSTA I 

MOBLE: 110€
•	 Professionals: 350€
•	 Socis: 225€
Modalitat online: permet el seguiment de les classes de 
manera no presencial i inclou les visites que es realitzaran 
durant el curs. No aplicable a estudiants.
•	 Professionals: 630€
•	 Socis: 350€
Visita puntual: 30€
Classe puntual: 25€
Pack empreses: 5 persones, 4500€
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
•	 La inscripció al 2n CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA: 

al Recinte El Sucre (Vic) els dies 20, 21 i 22 d’Octubre
•	 La	 certificació	 d’assistència	 i,	 opcionalment,	 la	

d’aprofitament	 (segons	 pacte	 preliminar	 amb	 cada	
alumne/a inscrit) expedits per l’entitat organitzadora i 
el comitè acadèmic del curs. Els inscrits en la modalitat 
online	només	opten	al	certificat	d’aprofitament.

Les persones inscrites rebran:
•	 Al	 seu	 e-correu:	 la	 programació	 definitiva	 amb	

localitzacions	 concretes,	 i	 les	 fitxes	 de	 contacte	 i	
presentació dels experts.

•	 Durant	el	curs:	la	documentació	tècnica	específica	de	les	
ponències.

LA SOCIETAT ESTÀ GIRANT LA MIRADA CAP ALS PRODUCTES NATURALS km 0.
LA FUSTA NO ÉS UNA EXCEPCIÓ.
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Del 20/10/2017 al 21/3/2018

Inclou inscripció gratuïta al 
2n CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA

COL·LABORADORS 2016-2017

PATROCINADORS 2016-2017

ORGANITZA
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Presentació 
Des de la fusta d’origen a la seva aplicació constructiva, 
passant per tot el procés de disseny, càlcul, transport, 
muntatge i acabats. 

Aquest curs permet una visió tècnica, pràctica i comprensiva 
completa de tot el procés constructiu en fusta. 

El curs compta amb la participació dels arquitectes més 
experimentats en la construcció en fusta, amb les aportacions 
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. 

Aquest curs  presenta, de manera ordenada i progressiva, 
informació tècnica especialitzada organitzada en tres blocs 
temàtics, així com  visites guiades a exemples  pràctics de 
construccions en fusta acabades i en procés.

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 els arguments a favor i en contra de la 
construcció en fusta. 

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

•	 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 en la construcció. 

•	 Accedir a informació actual sobre la fusta catalana km 0

Programació
34 dies lectius > 166 hores de treball i diàleg directe amb els experts

Destinataris

•	 Arquitectes, enginyers i interioristes en actiu que 
vulguin incorporar coneixements pràctics sobre la 
tecnologia de la construcció en fusta. 

•	 Professionals i industrials interessats en la construcció 
en fusta: constructores, promotores, interioristes, 
fusteries industrials... 

•	 Estudiants d’especialitats constructives que valguin ser 
presents en la revolució constructiva de la fusta.

D I V E N D R E S               
OCTUBRE 2017

NOVEMBBRE 2017

DESEMBBRE 2017

GENER  2018

FEBRER 2018

MARÇ  2018

ABRIL  2018

DATES i HORES    (CFFC = Congrés) (V= Visita)

D I S S A B T E S

*COMITÉ ACADÈMIC: Sr. Jorge Blasco (Arquitecte).
*Programació subjecta a possibles canvis (consultar www.fustaconstructiva.cat).
*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).
*El Congrés Fira Fusta Constructiva es realitza al Recinte Firal El Sucre (Vic).
*Les visites dels dissabtes seran dins el territori de Catalunya i es realitzaran en autobús contractat per l’organització (inclòs en la inscripció).
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Módul 1: Fusta: material , propietats , durabilitat y patologies.
Módul 2 : Fusta estructural-càlcul, unions y reparació.
Módul 3: Fusta material constructiu , eficiència energètica, acústica, aïllaments , tancaments y acabats.
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