
 OBJECTIUS

 · 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.


 · Aprendre tècniques d’optimització de

  costos a través del disseny BIM aplicat a

  totes les fases del projecte.


 · Aplicar la metodologia BIM a obres de

  reforma i rehabilitació.


 · Entendre com s'estructura un model BIM i

  com s’utilitza el nivell de detall geomètric i

  ser capaç de detallar un model BIM a

  nivell constructiu.


 · 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.


 · Adquirir els coneixements i habilitats

  pràctiques necessàries per obtenir la

  qualificació energètica d’un edifici

  aprofitant la metodologia BIM.


 · 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.


 · Aplicar la metodologia de treball

  col·laborativa BIM a tot el cicle de vida de

  l'edifici, per millorar la gestió i

METODOLOGIA
 El contingut del programa formatiu està

 impartit per un claustre de professors que

 combinen la seva activitat professional

 amb la docència. Això ens permet

 actualitzar contínuament els continguts

 del programa en funció de les normatives

 del sector, de les necessitats de l’entorn

 laboral i mostrar als nostres alumnes la

 problemàtica diària d’aquesta especialitat.


 El postgrau té una metodologia

 eminentment pràctica. S’aplica a l’aula,

 mitjançant l’estudi de casos reals, el treball

 col·laboratiu emprant les eines BIM

 (Autodesk Revit, Autodesk Structure,

 Autodesk Navisworks, Autodesk MEP...)


 AVALUACIÓ 
 És condició necessària per a superar el

 curs, l'assistència a un 80% de les classes.

 També s’avalua l’aprofitament mitjançant

 la realització d’un projecte, realitzat a

 classe, basat en els mòduls impartits, on

 l’alumne ha de demostrar els coneixements

 i habilitats adquirits durant el curs. Per a la

 realització del projecte, l’alumne tindrà el

 suport del professorat.


 El projecte consistirà en la realització en

 BIM d’un projecte d’edificació real, des de

 l’aixecament, estructures, envolvent

 (façanes i cobertes), l’interior, divisòries,

 portes, finestres, fusteria, escales, rampes,

 baranes, ascensors, instal·lacions, fins a

 urbanització i mobiliari urbà.


 DATES

Juny 2020 - Març 2021


 LLOC

 Mitjançant Videoconferència

 INSCRIPCIONS:

 Tel. 93 393 37 41	·  formacio@apabcn.cat	 ·	 www.apabcn.cat

 14ª Edició 
 POSTGRAU 
 BIM 
 MANAGER 
 El BIM  (Building  Information  Modeling )  representa  la

 implementació d'una metodologia col·laborativa de treball,

 una nova manera de treballar en el sector de la construcció 
i,en conseqüència, una nova oportunitat laboral pels tècnics

 que aportin coneixements i/o experiència en aquest àmbit.

 manteniment (Facility Management),

 optimitzant els recursos i minimitzant els

 costos.


 · Conèixer, a través de la pràctica, aquells

 processos col·laboratius que el BIM

 facilita per al Project Manager.


 · Ser capaç de liderar un Projecte en entorn

 BIM.

 PREU

 Preu del Postgrau: 3.800,00 €


 Preu col·legiat/ada: 1.710,00 € - 3.040,00 €


 Preu membres de la intercol·legial (20%):

 3.040,00 €


 Els col·legiats poden fraccionar la

 matrícula en 10 mesos sense interessos


 Consulta bonificacions i beques

 @ apabcn_cat   @ apabcn

 Patrocinador preferent del CAATEEB

 es.linkedin.com/company/arquitecte-t-cnic
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 MÒDUL 1 
 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.

	 Condicionants


	 · Estudi de projecte; importar i vincular


	 · Informació del projecte; unitats del

	 projecte; ubicació (coordenades)


	 · Nivells; reixetes; topografia;

	 moviment de terres


	 · Dynamo

 MÒDUL 2 
 ARQUITECTURA 

	 · Revit Architecture Bàsic


Pràctic Arquitectura


	 · Descriptiu arquitectura; Envolvent


	 · Envolvent; coberta


	 · Tancaments i divisòries


	 · Fusteria i serralleria


	 · Circulacions (escales, rampes i

	 ascensors)


	 · Paviments; falç sostres


	 · Detalls constructius


	 · Mobiliari


	 · Urbanització


Punt de Control


	 · Gestió i anàlisi dels models

	 d'arquitectura i estructura


	 · Gestió i anàlisi dels models

	 d'arquitectura, estructura i

	 urbanització. Mètriques

 MÒDUL 3 
 ESTRUCTURES 

	 · Revit Structure Bàsic


Pràctic Estructures


	 · Fonamentació; estructura vertical


	 · Estructura vertical; estructura

	 horitzontal

 MÒDUL 4 
 GESTIÓ 

	 · Gestió Revit Architecture Bàsic


	 · Intercanvi de dades; visualitzadors;

	 gestió de la informació; 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, control de qualitat 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


Punt de Control


	 · Gestió i anàlisi dels models

	 estructurals. Mètriques

 MÒDUL 5 
 REHABILITACIÓ 

	 · Obtenció de dades; núvols de punts;

	 estat actual i reformat


	 · Fases i opcions de projecte

 MÒDUL 6 
 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

 MÒDUL 7 
 AMIDAMENTS 

	 · Extracció d'amidaments del model.

	 Mètriques


Pràctic Amidaments


	 · Extracció d'amidaments del model.

	 Mètriques
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