F3- CURRICULUM FORMATIU DEL DIAGNOSTICADOR

PROJECTE
DIAGNOSIS
Una expertesa clau en el sector de l’edificació i la construcció.

La definició d’un nou perfil professional d’”Expert en diagnosi d’edificis” ens ha
permès elaborar un programa de formació adaptat a les exigències acadèmiques
de les universitats europees i, a l’hora, proposar diferents continguts que es poden
presentar de forma modular tant per a formació de postgrau com, en altres formats,
en qualsevol altre àmbit de la Formació i l’Educació Professional (Vocational
Education Training, VET).

Una de les premisses fonamentals del projecte DIAGNOSIS és connectar la formació
universitària amb els requeriments del sector i de la societat. Amb aquest objectiu,
en els diferents països participants, s’han constituït uns Consells Assessors amb
representants de les administracions relacionades amb el sector, de les associacions
de professionals i d’altres representants de la societat civil. Tots ells han contribuït a
enriquir els treballs del Projecte i a la definició del nou perfil professional.
Aquest Projecte està cofinançat per la Comissió Europea, dins del Programa Erasmus+
Aquesta publicació reflecteix únicament l’opinió dels autors. La Comissió Europea no pot
ser considerada responsable de cap ús que es pugui fer de la informació aquí continguda.
Publicació gratuïta.

UN PROGRAMA DE FORMACIÓ
EQUILIBRAT I FLEXIBLE
Durant el desenvolupament del projecte DIAGNOSIS hem detectat, per un
costat, la diversitat acadèmica, professional i de funcionament del sector de
la construcció en els diferents països participants. Per l’altre, hem constatat
una coincidència important en la necessitat d’una formació centrada en la
diagnosi d’edificis i també en les estratègies que segueixen els professionals
per adquirir coneixements específics mitjançant cursos, sovint inconnexos,
o bé a partir de l’experiència o les pràctiques professionals.
Com es pot veure en el quadre adjunt, es proposen tres mòduls formatius
orientats a oferir:
1. Continguts generals (metodologia, materials, patologia, història de la
construcció i redacció d’informes)
2. Complements instrumentals (habilitats de comunicació i gestió,
requisits legals i normatius, aixecament gràfic, BIM, eines i tècniques
d’inspecció)
3. Anàlisi dels components (aspectes socials, habitabilitat, accessibilitat,
salubritat, confort, eficiència energètica, seguretat estructural o seguretat en
ús).
Aquests mòduls i cadascuna de les seccions poden implementar-se amb
una durada variable, a ajustar en cada cas, prenent com a punt de partida el
percentatge definit en la taula, on es proposa que els mòduls 1 i 2 representin
cadascun el 25% i el mòdul 3 el 50% restant.
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