
Màster en Estudis Immobiliaris 
7a Edició. FORMAT HÍBRID. Presencial o online 

 

 

 
Modalitat 
Semi presencial 

Lloc 
ONLINE per videoconferència amb el programa ZOOM o PRESENCIALMENT al Col·legi Oficial d'Agents 
de la Propietat Immobiliària de Girona 

Convalidacions 
En cas que es demani el reconeixement d'altres estudis completats o realitzats parcialment, caldrà 
estudiar cas per cas. 
En el moment de sol·licitar-ho, caldrà acreditar el temari, les hores lectives i la justificació corresponent. 

Crèdits 
60 ECTS 

Temari 
El Màster en Estudis Immobiliaris pretén formar professionals qualificats per a llocs de treball de 
responsabilitat en empreses de el sector immobiliari -promoció, construcció, intermediació, administració 
i gestió d'immobles- i capacitar-los per desenvolupar les tasques corresponents en els àmbits de la gestió 
i direcció empresarial. 

El Màster està format per 18 assignatures que poden matricular-se de manera independent com a curs 
d'especialització. 

Matrícula contínua. Qui vulgui realitzar la totalitat de el programa, i obtenir el Màster en Estudis 
Immobiliaris de la UdG, pot matricular-se al màster en qualsevol moment (matrícula contínua). En aquest 
cas, en funció de la data de matrícula, realitzarà una part de les assignatures durant el curs 2021-2022 i 
la resta al llarg de el curs 2022-2023. 

Data inici 
07/10/2021 

Data final 
19/05/2022 

Dies 
• Dilluns 

• Dimarts 

• Dimecres 

• Dijous 

• Divendres 

Horaris 
De dilluns a dijous de 16 a 20 h i 
divendres de 10 a 13 h i de 15 a 18 h (un 
divendres al mes). 

Durada 
388 hores 

https://www.apigirona.com/clients/api/api/curs/images/183_medium.png


La Fundació Universitat de Girona: Formació i innovació conjuntament amb el Col·legi oficial d'Agents de 
la Propietat Immobiliària de Girona, Col·legi d'Administradors de Finques de Girona i el Gremi de 
Promotors de Girona li ofereix el Diploma de Postgrau Valoracions Immobiliàries, amb el següent 
programa: 

• Dret privat: registral, hipotecari i drets reals 24h 

• Dret privat. obligacions i contractes 20h 

• Arrendaments urbans 20h 

• Urbanisme 20h 

• Valoracions Immobiliàries 24h 

• Normativa Específica del Sector Immobiliari 20h 

• Màrqueting Immobiliari 24h 

• Organitzaciçó i gestió de l'empresa I 24h 

• Propietat Horitzontal 20h 

• Urbanisme II 20h 

• Valoracions Immobiliàries II 20h 

• Organització i gestió de l'empresa II 20h 

• Coneixement de l'Edificació 20h 

• Direcció comercial 20h 

• Gestió d'Obres 20h 

• Professional Immobiliari I 

• Professional Immobiliari II 

Ponents 
El professorat del claustre docent té molta experiència en la formació i és personal actiu en empreses i/o 
administracions on realitzen la seva tasca principal. Amb el sistema de qualitat de la FUdGIF i del Col·legi 
API, certifiquem que els professors són valorats després de cada període formatiu. Una valoració que no 
sigui l'esperada pot qüestionar la continuïtat d'aquell professor. Aquest sistema ens obliga a mantenir el 
nivell de qualitat docent i formativa dels professors del Màster en Estudis Immobiliaris. 

Sistema d'avaluació 
Assistència mínima al 80% de les sessions. 
Cada mòdul s’avalua de forma individual. 
Superar una prova tipus test (Proves d’opcions de múltiples alternatives). 

Preu 
4.800,00 

Descompte 
Si fas el pagament abans del 30 de setembre tindràs un 5% de descompte 

20% de descompte per col·legiats de les entitats organitzadores i empleats d'aquests col·legis  3.840€ 

 

5% de descompte per col·legis professionals 4.560€ 

Més descomptes 

Titulació 
Màter en Estudis Immobiliaris, expedit per la UdG 
 
Nota: qui no disposi de títol universitari, tindrà dret a rebre, en les mateixes condicions, un certificat 
d'assistència expedit per la Fundació UdG: Innovació i Formació. 

Inscripció: 

matricula’t 

https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-valoracions-immobiliaries.html
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-valoracions-immobiliaries.html
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-valoracions-immobiliaries.html
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-valoracions-immobiliaries.html
https://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-valoracions-immobiliaries.html
https://www.fundacioudg.org/ca/p/matricula/2822/1

