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ARQUITECTURA I ENGINYERIA

FACILITY MANAGEMENT
CURS DE POSTGRAU EN TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE

2.000.-€* (matrícula finançada  a pagar en 11 quotes des de 200.-€/mes)
*Inclou una assegurança d’accidents. No inclou taxes d’expedició del títol de la UDG.
Formació bonificable per l’empresa, fundació tripartita.

OBJECTIUS
Formar professionals per:
Adequar estratègicament els recursos immobiliaris de l’administració a les seves necessitats i a l’equip 
humà de les mateixes.
Dissenyar, implantar i gestionar l’estratègia corporativa respecte els recursos immobiliaris i les 
necessitats d’us, renovació i reubicació d’aquests.
Planificar i gestionar les necessitats de manteniment i conservació dels edificis, les seves instal.lacions
i el proveïment de serveis als seus usuaris.
Gestionar eficaçment els nous rols dels equips humans responsables del facilities en les 
organitzacions.

A QUI S’ADREÇA
Professionals del sector de l’Enginyeria, i de l’Arquitectura, així com altres professionals amb 
experiència en el camp de la gestió i el manteniment d’edificis i instal.lacions, que desitgin una formació
que els capaciti per realitzar la seva gestió amb més eficàcia i eficiència.

FACILITY MANAGEMENT (Codi:134103)

CURS DE POSTGRAU EN TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

PROGRAMA
F1 Tècniques de gestió del  Facility Manager.
S1  Normativa sobre sostenibilitat.
C2 Coneixements transversals d’economia i Dret.
F2  Eines pel desenvolupament del Facility Manager.
C2 Coneixements transversals de màrqueting i RRHH.
R1 Introducció a les tècniques de recerca.

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Titulacions oficials actuals en Arquitectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria d’Edificació, Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports, Enginyeria de Materials, Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial, 
Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques.
Graduats en qualsevol titulació oficial que tinguin almenys 180 crèdits.
Amb caràcter exepcional, el consell de postgrau podrà considerar l’admissió d’aquells professionals 
que no compleixin els requisits d’accés, però ja sigui per la seva experiència, o per altres 
característiques a justificar, es pugui considerar la seva admissió.

DURADA, CALENDARI, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ
750 hores/30 crèdits
Del  6 de febrer de 2014 fins el 23 de juny de 2014
Horari: dimecres i dijous de 16.00h fins a 20.00h.
Escola Politècnica Superior (Campus de Montilivi)

PROFESSORAT
Consulteu el quadre docent a:www.fundacioudg.org

PREU

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Fins a 7 dies abans de l’inici del curs


