
BIM
CONSTRUCTION
MANAGER
El BIM permet construir virtualment un prototip del 
projecte (model de licitació i de pre-construcció) i 
analitzar, detectar i corregir amb antelació els possibles 
problemes que sorgirien normalment en obra, reduint 
enormement el risc en temps i cost. A més, el BIM facilita 
els amidaments, la planificació i el control d’execució, 
tasques bàsiques que s’han de gestionar perfectament per 
assegurar l’èxit de l’obra. 

Inici: 11 Novembre 2015  
Nº d’hores: 74h  
Modalitat combinada presencial i online  
Dirigit a: Arquitectes, enginyers, constructors, propietaris i altres 
professionals i empreses l’activitat i l’interés dels quals es relaciona amb 
l’execució i el control d’obres d’execució de projectes.



Més informació a:  
arquitectes.cat/escolasert www.idesie.com 
infosert@coac.net  info@idesie.com

El BIM, més enllà d’aportar-nos una nova 
manera de virtuatlizar un projecte, ens 
permet organitzar els processos de treball 
d’una manera més endreçada i eficient, 
recopilant i ordenant la informació 
generada al llarg de l’etapa de disseny.

BIM CONSTRUCTION MANAGER

Més informació i 
matrícula aquí!
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- Conèixer els principis bàsics i d’ús de les principals 
eines de modelat BIM i els principals models de dades 
BIM i la seva interoperabilitat. 
 
- Definir processos de treball que permetin incrementar 
l’eficàcia dels agents participants en el projecte i establir 
fluxos d’informació que assegurin la traçabilitat en la 
presa de decisions. 
 
- Disseny de models preconstructius. 
 
- Generació de plànols d’obra segons model

- Paquetització de la construcció per subcontractes o per 
diferents empreses o oficis i el control individualitzat de 
cadascuna d’elles. 
 
- Maneig d’eines de modelatge BIM que ens servirà de 
base per a l’ús d’aplicacions BIM especialitzades. 
 
- Sistema integrat del càlcul de costos, planificació i 
control d’execució. 
 
- Aixecament i control, comprovació d’obra executada 
mitjançant sistemes làser escàner 3D i sistemes 
fotogramètrics 
 
- Dominar diferents sistemes BIM per a la coordinació, 
revisió i control de models 
 
- Conèixer la funcionalitat d’eines pel treball col.laboratiu 
entre els operadors BIM implicats en el projecte.

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1792&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20CM
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1792&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20CM

