
BIM
DESIGN
MANAGER
La comunicació amb tots aquells professionals que 
intervenen en el disseny permet conèixer la situació 
del projecte a cada moment i millorar la coordinació 
entre les diferents disciplines (arquitectura, estructura 
i instal.lacions). Entre els beneficis que aporta el BIM 
al Design Manager destaca una millor coordinació del 
disseny, detecció i resolució d’interferències anticipant-
se a possibles eventualitats durant el procés constructiu, 
estalviar temps en els canvis i tenir un major control de la 
informació generada.

Inici: 11 Novembre 2015  
Nº d’hores: 74h  
Modalitat combinada presencial i online  
Dirigit a:  Arquitectes que desitgin optimitzar el procés de disseny i 
desenvolupament de projectes, des de la concepció inicial al projecte 
d’execució, i la coordinació equips de treball.



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.

Més informació a:  
arquitectes.cat/escolasert www.idesie.com 
infosert@coac.net  info@idesie.com
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OBJECTIUS
- 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. 
 
- Introduir-te en el disseny paramètric amb components 
constructius i el disseny generatiu. 
 
- Conèixer els principis de la simulació sobre models BIM 
i la seva aplicació pràctica en diferents disciplines de 
projecte (rendiment energètic, il.luminació ...). 
 
- Establir estàndards, normes i protocols d’actuació en 
l’entorn de projecte BIM. 
 
- Definir processos de treball que permetin incrementar 
l’eficiència de l’oficina de projectes i augmentar la 
qualitat i la competitivitat. 
 
- Dotar-te de coneixements, habilitats i eines per 
incrementar la teva capacitat de control sobre el 
desenvolupament del projecte (coordinació i revisió de 
models ...). 
 
- Millorar la comunicació del projecte a tots els agents, 
inclòs el client i en concursos de projectes. 
 
- Conèixer la funcionalitat d’eines que permeten 
el treball col.laboratiu entre els professionals i 
empreses implicats en el projecte (Cross Enterprise 
Collaboration…).

Més informació i 
matrícula aquí!

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1787&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20DM
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1787&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20DM

