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Presentació
El model tradicional del procés constructiu està evolucionant i reinventant-se en cadascuna de les
seves fases, gràcies a l’aparició de les noves eines de la tecnologia BIM. A dia d’avui, les obres
pateixen sobre-costos i endarreriments degut a la manca de coordinació entre els diferents agents
que hi intervenen i a la falta d’integració de la informació. El canvi de tendència cap al BIM permetrà
optimitzar els processos i millorar els resultats.

El BIM és una metodologia i una ﬁlosoﬁa de treball col·laboratiu necessària per garantir l’èxit de
qualsevol projecte. Formar-se en aquest entorn ja no és una opció sinó una necessitat per tots
aquells professionals dels àmbits de l’arquitectura i enginyeria.

Els principals avantatges de la implantació del BIM són:
•

Facilita i promou la participació entre els diferents agents intervinents.

•

Millora la comprensió i la visualització dels projectes.

•

Augmenta la qualitat i la ﬁabilitat dels projectes.

•

Possibilita la interoperabilitat de tots els elements d’un projecte (disseny, cost, temps, etc.).

•

Permet controlar i fer un seguiment del cost dels primers estadis ﬁns a la liquidació de l’obra,
assegurant l’assoliment de l’objectiu de cost inicial.

•

Permet una planiﬁcació eﬁcient i en facilita el seguiment i el control.

•

Contribueix a obtenir un model complet amb tota la informació necessària per a un ús i
manteniment correctes.

Els

•

Redueix el risc en termes de seguretat i salut laboral.

•

Impulsa la industrialització del sector.
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•

Especialització en Gestió de projectes en l’entorn BIM.

•

Especialització en Producció de projectes en l’entorn BIM.

Estructura
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Objectius comuns
•

Adquirir una visió global de l'entorn BIM

•

Manejar les eines de modelatge bàsic necessàries per deﬁnir un model arquitectònic

•

Aprendre a generar documentació i a extreure informació d'un model BIM

•

Conèixer la interoperabilitat i la comunicació entre els diferents programes de l'entorn BIM

•

Conèixer els ﬂuxos de treball en un entorn col·laboratiu
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Producció de projectes
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Modelar l’estructura i les instal·lacions
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Saber crear i editar famílies

•

Conèixer l'automatització amb Dynamo

A qui s’adreça
•

A les persones que treballen en empreses del sector de la construcció o que pretenguin fer-ho en el futur.

•

Als professionals que volen reorientar el seu perﬁl o emprendre el seu propi projecte empresarial com a
arquitectes, enginyers de l’ediﬁcació, aparelladors, arquitectes tècnics, enginyers industrials o enginyers
tècnics.

•

A estudiants que estiguin cursant un grau universitari o cicle formatiu de grau superior i vulguin aplicar els
coneixements del curs durant l’etapa formativa. En aquest cas els estudiants rebran un certiﬁcat
d’assistència i aproﬁtament. Els estudiants universitaris, un cop obtingut el títol de grau, podran sol·licitar el
títol del Postgrau”

Metodologia
La formació, de caràcter teòric i pràctic, s’imparteix per videoconferència. L’objectiu és transferir
coneixements i posar-los en pràctica. Les classes es graven per tal de facilitar que els alumnes, a
posteriori, puguin revisar i reproduir la sessió. El professorat té gran experiència en operacions en el sector
de la construcció. La difusió de la documentació, la gestió de les pràctiques i la comunicació amb els
professors i amb la resta d’alumnes es realitzarà en l’entorn Moodle. L'alumne disposarà del software
especíﬁc necessari per realitzar els casos pràctics proposats.
Al tractar-se d'una formació purament instrumental, es recomana als alumnes disposar de 2 pantalles al
realitzar el curs, una per visualitzar la classe i l'altre per realitzar els exercicis.

Sistema d’avaluació
L’alumne haurà de presentar un projecte de ﬁnal de postgrau.

Sortides professionals
•

Modelador Revit

•

Consultor i formador Revit

•

Gestor o coordinador BIM (segons l'especialitat cursada)

•

BIM manager

•

Tècnic especialista en BIM en despatxos professionals, empreses promotores, empreses
constructores o entitats del sector públic

Programa
Curs de Postgrau en

Curs de Postgrau en

Curs de Postgrau en

Comprensió BIM

Gestió BIM

Producció BIM

[Bloc especialitat]

[Bloc especialitat]

[Bloc especialitat]

Revit inicial

Modelat STR i MEP

Incidències i col·lisions

•

Introducció a BIM

•

Navisworks: Introducció

•

Estructures amb BIM

•

Tipus de vistes

•

Navisworks: Col·lisions

•

Estructures verticals

•

Modelat bàsic

•

Introducció al format BCF

•

Estructures horitzontals

•

Visibilitat

•

BIMcollab: Conﬁguració

•

Conductes d’aire

•

Paràmetres

•

BIMcollab: Incidències

•

Canonades d’aigua

•

Taules

•

BIMcollab ZOOM

•

Electricitat

Modelat arquitectònic I

Modelat arquitectònic II

Planiﬁcació i anàlisi

•

Geolocalització

•

Planiﬁcació d’un model

•

Famílies: Finestra

•

Topograﬁa i entorn

•

Fases d’obra amb Revit

•

Escales i rampes

•

Famílies: Murs

•

Fases d’obra amb Navisworks

•

Baranes

•

Cobertes i paviments

•

Simulació de la planiﬁcació

•

Opcions de disseny

•

Famílies: In-situ

•

Power Query

•

Murs cortina

•

Habitacions i àrees

•

Power BI

•

Famílies: Porta

Documentació gràﬁca

Producte ﬁnal

Control econòmic I

•

Anotacions i etiquetes

•

Gestió econòmica

•

Lumion: Importacions

•

Conﬁguració visites

•

Preparació d’un model

•

Lumion: Paisatges

•

Renders

•

TCQ: Introducció

•

Lumion: Materials

•

Plànols I

•

TCQ: Interoperabilitat

•

Realitat virtual I

•

Plànols II

•

TCQ: Deﬁnició estructura

•

Realitat virtual II

•

Llegendes

•

TCQ: Redacció d’informes

•

Impressió en 3D

Treball col·laboratiu

Dynamo

Control econòmic II

•

Treball col·laboratiu

•

Estàndards

•

Automatització

•

Arxius centrals

•

PRESTO: Introducció

•

Funcions i eines

•

Interoperabilitat DWG i RVT

•

PRESTO: Interoperabilitat

•

Gestió de llistes

•

Interoperabilitat IFC

•

PRESTO: Deﬁnició estructura

•

Taules

•

Visors de IFC

•

PRESTO: Redacció d’informes

•

Modelatge

•

Mapejat IFC

•

Control econòmic d’obra

•

Modelatge avançat

Informació general
Durada, calendari i horaris
Diploma de Postgrau en Gestió de Projectes en l'Entorn BIM
Del 6 d'octubre de 2022 a l’11 de juliol de 2023.
D'octubre a gener, dimarts i dijous de 17 a 20.30 h - Bloc Comú
De febrer a juliol, dimarts de 17 a 20.30 h - Especialitat Gestió
Diploma de Postgrau en Producció de Projectes en l'Entorn BIM
Del 6 d'octubre de 2022 al 13 de juliol de 2023.
D'octubre a gener, dimarts i dijous de 17 a 20.30 h - Bloc Comú
De febrer a juliol, dijous de 17 a 20.30 h - Especialitat Producció

Lloc de realització
Online per videoconferència amb la plataforma ZOOM. La primera i última
classe de cada assignatura es podrà escollir si es vol fer presencial o on-line.

Preu, pagament i finançament
2.500€
Preinscripció: En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà
haver realitzat el pagament de la preinscripció, que es restarà de l'import de la
matrícula, i us donarà dret a reserva de plaça.
Per tal que la matrícula sigui efectiva, caldrà haver realitzat el pagament com a
màxim 20 dies abans de l'inici de l’activitat.
Consulta la pàgina web www.postgraubimudg.com per veure les opcions de
ﬁnançament.

Entitats col·laboradores

Segueix-nos a les xarxes!

@postgraubim

@postgraubim

postgraubim@fundacioudg.org

Postgrau BIM

676 619 420

www.postgraubimudg.com

