
Objectius:
L’objectiu és conèixer les funcions i el perfil del Facility Mana-
ger o gestor integral d’equipaments i edificis, com una figura 
necessària en qualsevol ens local.

• Conèixer els models de planificació i d’implantació de la 
Gestió integral d’edificis i equipaments del món local – 
Facility management-.  

• Adquisició de coneixements i habilitats bàsiques en 
organització i gestió estratègica d’espais i equipaments 
de les administracions locals. 

• Dotar l’alumne d’eines per a conèixer i analitzar les fun-
cions del Facility Manager en els ens locals.

Potencials destinataris
L’objectiu és conèixer les funcions i el perfil del Facility Mana-
ger o gestor integral d’equipaments i edificis, com una figura 
necessària en qualsevol ens local.

Avaluació
Mínima un 80% d’assistència.

Informació addicional:
La durada total de la formació és de 16h. 

L’alumne podrà continuar la seva formació amb els 4 mòduls 
restants del Postgrau de Facility Management que realitzem a 
l’Escola Sert. El primer mòdul estaria convalidat. 

Adjuntem enllaç:
https://www.escolasert.com/ca/oferta-formativa/postgrau-
facility-management

Entrevista al blog: 
https://www.escolasert.com/ca/blog/que-es-facility-manager

16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre

Introducció a la gestió integral d’edificis i 
equipament en el món local “Facility Management”

  Dia i hora

16, 23 i 30 de novembre i 14 de desembre

De 9.30 a 13.30 h. 

  Lloc

Formació online
Plataforma Microsoft TEAMS

  Inscripcions

www.acm.cat/formacio

CURS AFEDAP

Organitza:



Programa:
1a. Sessió - 16 de novembre

“Introducció al Facility Management. Funcions i perfils del facility manager. El facility manager en la seva 
organització”
 Sr. Felip Neri Gordi, arquitecte i director general de l’empresa Integrated Facility Management (2007-2016).
 Sr. Lluís Dalmau, arquitecte i facility management, cap de l’Àrea d’Implementació de les Tècniques de Gestió d’Immobles i 

Serveis vinculats de la DG del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

“Visió general i tendències sectorials del FM”
 Sr. David Martínez, director FMhouse.

2a. Sessió - 23 de novembre

“La gestió d’espais des del punt de vista estratègic”
  Sra. Cristina Navas, arquitecta. PDD IESE. PMP. Directora Serveis Generals a FCRB. 

“Indicadors de gestió FM i SLA’s i KPI’s”
  Sr. Manuel Járrega, president de l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i membre del Comitè Executiu de 
la Asociación Española de Mantenimiento (AEM).

3a. Sessió - 30 de novembre

“Validació, recepció i posada en marxa dels espais construïts. Commissioning”
  Sr. Josep Ortí, director corporatiu de consultoria de l´edifici i serveis digitasl de JG Ingenieros i membre de la junta directiva 
de l´Associació Catalana de Facility Mangement, ACFM i President del comitè d´edificis de la Asociación Española de Mante-
nimineto, AEM.

“El manteniment de les instal·lacions”
  Sr. Marc Blasco, enginyer industrial per l’ETSEIT, Màster en Facility Management per La Salle. Des de 2012, soci fundador 
i CEO de Simbioe Facility Management. 

4a. Sessió - 14 de desembre

“Ecosistema digital FM”
  Sr. José Pedro Inestal, director d’operacions, Vetasi España, Premier Business Partner IBM Software. 

“Integració de l’FM a les administracions públiques locals. Conclusions i mirada llunyana”
 Sr. Lluís Dalmau, arquitecte i facility management, cap de l’Àrea d’Implementació de les Tècniques de Gestió d’Immobles i 

Serveis vinculats de la DG del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 Sr. Felip Neri Gordi, arquitecte i director general de l’empresa Integrated Facility Management (2007-2016).

Organitza:


