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Data i lloc de celebració:
Dijous 6 de novembre de 2014, de 10:00 a 14:00 (4 hores)
Sala Rafael Masó de la demarcació de Girona del COAC 
Plaça de la Catedral, 8. 17004  Girona 

Organització i informació:
Servei d'habitatge - Diputació de Girona (c/e: apla@ddgi.cat)
Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Informació: Secretaria de l’Escola Sert (Laura)
Tel. 972 41 28 96 / c/e: esert.gir@coac.cat

Adreçat a: 
Arquitectes i arquitectes tècnics que vulguin aprofundir el seu coneixement en accessibilitat.

Inscripció:
Per als treballadors de l'administració, el curs és gratuït (fins a 50 places) i per formalitzar la inscripció cal enviar un correu electrò-
nic a apla@ddgi.cat amb: nom complert, DNI, administració en la que treballeu i una adreça de correu electrònic.
Les places es reservaran en ordre de rebuda dels correus electrònics.
Les inscripcions són gratuïtes única i exclusivament per als treballadors de l'Administració de la demarcació de Girona. Les places 
són limitades (com a màxim, cinquanta alumnes).

La resta us podeu posar en contacte amb: 
Secretaria de l'Escola Sert (Laura) Tel.: 972 412 896. Adreça electrònica: esert.gir@coac.cat

Programa

Primera part: Accessibilitat i Adaptació Funcional de l'Habitatge. Problemàtiques i projectes

- Què és l'accessibilitat?
- Què és l'adaptació funcional?
- Problemàtiques existents en el parc d'habitatges actual:

                        Entorn proper i elements comuns (interiors i exteriors)
                        Zona de dia (cuina i menjador)
                        Zona de nit (dormitori i bany)

- Accessibilitat i Envelliment. Aspectes específics

- Projectes  a gran escala:

                       Diputació de Barcelona
                       Ajuntament de Barcelona

Segona part: Normativa d’accessibilitat per edificis d'habitatges

- L’accessibilitat als edificis d’habitatge

                     Aplicació conjunta de la normativa estatal i catalana   

- IEE: Informe d'Avaluació de l'Edifici. Part II – Accessibilitat

Ponent:
Xavier Garcia-Milà, arquitecte director del Postgrau en Arquitectura i gent gran de l’Escola Sert.
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