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El BIM millora la coordinació entre les diferents  
instal.lacions. També aporta la capacitat d’utilitzar el 
model virtual com a banc de simulació de càlcul, no 
només de les instal.lacions d’un edifici, sinó de la seva 
pròpia eficiència energètica, permetent la combinació de 
disseny i sistemes, fins aconseguir una solució òptima. 
Això es tradueix en un major estalvi de costos. A més, 
facilita la comunicació i la col.laboració entre tots els 
professionals i empreses que intervenen en el projecte, 
inclòs el client final per al qual es treballa.

Inici: 11 Novembre 2015   
Nº d’hores: 74h  
Modalitat combinada presencial i online  
Dirigit a: Arquitectes, enginyers i altres professionals i empreses que 
desitgin optimitzar el procés de disseny i desenvolupament de projectes 
d’instal.lacions, de forma coordinada amb altres equips de treball 
multidisciplinars, i millorar l’eficiència energètica dels edificis.



Més informació i 
matrícula aquí!

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 endreçant 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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OBJETIUS
- 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. 
 
- Conèixer els principals models de dades BIM i la seva 
interoperabilitat. 
 
- Conèixer els principis de la simulació sobre models BIM 
i la seva aplicació pràctica en diferents disciplines de 
projecte. 
 
- 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 de coneixements, habilitats i eines per 
incrementar la capacitat de control sobre el 
desenvolupament del projecte. 
 
- Millorar la comunicació del projecte, a tots els agents, 
inclòs el client i en concursos de projectes. 
 
- Utilitzar eines i processos BIM pel càlcul energètic 
d’edificis i pel càlcul i disseny d’instal.lacions. 
 
- Estructurar i dotar de la informació adequada al model 
en funció de l’ús BIM amb els estàndards d’intercanvi 
d’informació (IFC, IFD, Cobie, etc.). 
 
- L’escàner làser i la fotogrametria aplicada a les  
instal.lacions. 
 
- Conèixer la funcionalitat d’eines pel treball col.laboratiu 
entre professionals i empreses implicats en el projecte.

http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1790&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20MEP
http://www.arquitectes.cat/iframes/escolasert/default2.php?fitxa&idx=1790&lang=C&utm_source=Flyer%20web&utm_medium=Link%20Web&utm_campaign=BIM%20MEP

