
El BIM (Building Information Modeling) es caracteritza pel treball col·laboratiu entre tots els

agents del procés constructiu.

L’àrea de Formació del CAATEEB és un dels pioners en la formació especialitzada en BIM a

Barcelona.

POSTGRAU
BIM MANAGER 

@apabcn_cat

es.linkedin.com/company/arquitecte-t-cnic

DATES
Abril 2018
Divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 9:30 a13:30h

LLOC
C/ Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu col·legiat: 2.340 € – 4.160 €

Consulta bonificacions i beques

Preu membre intercol·legial: 4.160 € 
Preu: 5.200 €

Finançament per a col·legiats 10 mesos sense 
interessos

10a Edició

TEL. 93 393 37 41  
formacio@apabcn.cat

INSCRIPCIONS

www.apabcn.cat 
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Cristina Fernández  “Vaig acabar la carrera al 2011 però vaig seguir amb estudis de màster i 
doctorat degut a què no trobava feina. A l’octubre del 2015 vaig fer un primer curs de nivell bàsic 
de Revit Architecture al CAATEEB i posteriorment, vaig decidir fer el Postgrau BIM. Aprendre la 
metodologia BIM m’ha permès obrir la ment a una nova manera d’entendre la construcció i la 
gestió, però el més important és que gràcies al Postgrau vaig començar a treballar en una empresa 
que implanta  el BIM i on puc posar en pràctica tot el que he après.” (Edició: 2016-2017).

#BIMMANAGER

El desenvolupament d’una sessió es realitza mitjançant l’exposició de continguts, combinada amb l’anàlisi i 
resolució de casos pràctics reals, sempre potenciant el feedback entre l’alumne i el professor, així com el 
treball en grup. Aquesta metodologia permet a l’alumne potenciar les seves capacitats i desenvolupar els 
seus coneixements i habilitats. 

Als mòduls es desenvoluparan casos pràctics i presentacions de casos per part d’empreses i es 
complementarà amb conferències de metodologia BIM. 

Els continguts del programa formatiu s’enriqueixen amb les taules rodones i els casos pràctics, on l’alumne 
podrà analitzar les característiques de la professió. 

És condició necessària per superar el curs, l’assistència a un 80% de les classes, i presentar i aprovar els casos 
pràctics que es vagin plantejant a llarg del postgrau.

El Postgrau en BIM Manager està especialment dissenyat per Arquitectes Tècnics, Enginyers d’Edificació i 
professionals del sector de l’edificació que vulguin aprofundir en la metodologia de treball BIM.
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Marc Naise. Autodesk Revit Architecture Certified
Professional. Autodesk Revit Certified Instructor. 
Consultor i formador BIM.

Cristina Jorba. Enginyera d’Edificació col·legiada.
Investigació i desenvolupament 7D amb BIM. 

Montserrat Serrano. Arquitecta. Autodesk Certified Instructor 
and Professional. Autodesk Certified Revit MEP. 
Formadora i consultora BIM.

Diego Vidoni. Arquitecte Tècnic col·legiat. Soci de Bimetric. BIM 
Manager i BIM Coordinator per a propietats, constructores i 
enginyeries. Expert en aplicació pràctica de Navisworks en 
gestió de projectes i execució d’obres. 

Pep Coll Director acadèmic
Arquitecte Tècnic col·legiat. Postgrau en Urbanisme i 
Màster en Project Management. General Manager d’EIPM, 
Enginyeria i Project Management. Àmplia experiència en 
projectes de desenvolupament BIM. 

Andrei Bejenaru. BIM Manager en PGI Engineering. 
Membre del Autodesk Expert elite. Participació en més de 
25 projectes desenvolupats en Revit MEP. 

Maria Duran. Arquitecta. Projectes i obres de l’àmbit 
sanitari, educatiu, d’oficines i residencial i 
desenvolupament BIM. 

Anna Generó. Arquitecta. Autodesk Revit Architecture
Certified Professional. Autodesk Revit Certified Instructor. 
Consultora i formadora BIM. 

Roger Guitart. Arquitecte. Autodesk Revit Architecture
Certified Professional. 

TEMES GENERALS
Presentació. El BIM Manager. Conceptes Bàsics. El procés BIM dins el BEP.
Què vol dir treballar amb BIM? BIM en casos reals. Problemàtica del BIM.
Programari BIM (Allplan, AECOsim, Archicad). Introducció als usos BIM.
El Facility Management. Tancament del model, del BEP, conclusions i posada en 
comú. 

PRÀCTIC TEMES GENERALS
Presentació del projecte. L’estructura del projecte original.
Estudi de projecte: importar i vincular.
Informació del projecte, unitats del projecte, ubicació. 
Nivells; reixetes; topografia; moviment de terres.
Dynamo.

ARQUITECTURA
Revit Architecture Bàsic.

PRÀCTIC ARQUITECTURA
Descriptiu arquitectura. Envolvent; coberta.
Tancaments i divisòries. Fusteria i serralleria.
Circulacions: (escales, rampes i ascensors) Paviments; 
fals sostres. Detalls constructius. Mobiliari Urbanització.

PUNT DE CONTROL
Gestió i anàlisi dels models d’arquitectura i estructura i urbanització. Mètriques.

ESTRUCTURES
Revit Structure Bàsic. 

PRÀCTIC ESTRUCTURES
Fonamentació. Estructura vertical; estructura horitzontal.

GESTIÓ
Gestió Revit Architecture Bàsic.
Intercanvi de dades; visualitzadors; gestió de la información; IFC.
Navisworks, gestió del model, interferències. 
Navisworks, extracció de dades.
Eines de comunicació. El model federat (Links).
Coordinació 3D (Tekla, Navis, Solibri, Live).
Eines BIM en la Direcció d’Execució de l’obra, as built. Eines BIM en la Seguretat i 
Salut de l’obra. 

PRÀCTIC GESTIÓ
Gestió de les interferències amb Navisworks.
Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles). 
Navegador de projecte. Fases. El BEP, redacció del document.
Resolució d’incidències en el model global. 
La planificació de l’obra. Simulació de l’execució de l’obra.
Anàlisi de l'eficiència energètica en el model BIM. 

REHABILITACIÓ
Obtenció de dades; núvols de punts; estat actual i reformat.
Fases i opcions de projecte.  

INSTAL·LACIONS
Preparació del model per instal·lacions.

PRÀCTIC INSTAL·LACIONS
Instal·lacions de clima.
Instal·lacions de fontaneria i sanejament.
Instal·lacions d’electricitat, telecomunicacions i dades.
Instal·lacions de protecció d’incendis.
Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles); 
navegador de projecte.

PUNT DE CONTROL
Gestió i anàlisi dels models d’arquitectura, estructura, urbanització  i 
instal·lacions. Interferències. Mètriques.

AMIDAMENTS
Extracció d’amidaments del model. Mètriques.

PRÀCTIC AMIDAMENTS
Extracció d’amidaments del model. Mètriques. 

PUNT DE CONTROL
Gestió i anàlisi dels models estructurals. Mètriques.
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Assolir una visió global de la metodologia de treball col·laborativa BIM (Building Information Modeling).

Conèixer els diferents programes que es poden utilitzar en la metodologia BIM.

Adquirir els coneixements del programa Autodesk Revit per realitzar i gestionar un projecte arquitectònic    
complet.

Aprendre a convertir un model en 3D en BIM en una planificació d'obra mitjançant l'ús del Navisworks
Manage.

Entendre com s’estructura un model BIM i com podem extreure’n amidaments directes i obtenir 
pressupostos a partir d'altres programes.

Realitzar la planificació de l'execució d'un projecte introduint informació relativa al temps en un model i 
adquirir les competències per seguir un projecte durant la seva execució i documentar-ho.

Assolir els coneixements i les competències per generar i gestionar les instal·lacions dins d'un projecte en 
Revit.

Aplicar el programari Revit en projectes d'estructura, identificant les necessitats del projecte per realitzar 
una model·lació adequada, per generar la documentació gràfica i obtenir els amidaments.

Ser capaç de liderar un Projecte en entorn BIM.

Rafael Capdevila Director acadèmic
Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic col·legiat. Director 
executiu a Barcelona Architecture & Engineering Project. 
Soci de Bardají-Capdevila Management Barcelona, S.L. 
Especialista en Construction Manager, gestió urbanística i 
DEO. 

Miriam Alonso. Arquitecta. Autodesk Revit
Architecture Certified Professional.

Miquel Rodriguez. Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Postgrau en anàlisi estructural avançat. Professor associat a la 
Universitat Politècnica de Catalunya.


