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Una subvenció atorgada pel Consell Superior de Col·legis d?Arquitectes d?Espanya
(CSCAE) a través del Ministeri de Foment permetrà a l'Escola Sert programar diverses
activitats presencials i online per promoure el BIM.
El BIM és una metodologia de treball col·laborativa per a la creació i gestió d?un projecte
de construcció cada vegada més estesa en la nostra societat. Amb l?objectiu d?introduir
els arquitectes en aquesta nova forma de treballar, que va més enllà de les fases de
disseny i engloba tot el cicle de vida de l?edifici. Gràcies a la subvenció, l'Escola Sert tira

endavant les següents activitats:
· Curs d?introducció al BIM: Building Information Modeling. [2] La Demarcació de
Girona organitza, a les seves seus d?Olot i Figueres, sessions d?aquest curs, que
permetrà a l?arquitecte obtenir una visió general d?aquesta metodologia, entendre les
possibilitats que ofereix i les implicacions per implantar-la en un despatx d?arquitectura.
Les sessions se celebraran el 14 de febrer (Olot) i el 17 de febrer (Figueres).
· Càpsula de la FormaTecA. [3] Mitjançant aquesta càpsula, els arquitectes podran
conèixer què és el BIM, com treure-li profit i què han de tenir en compte a l'hora de
implementar-lo. També els dona eines per afrontar encàrrecs on el BIM és un
requeriment que ve de el client i els il·lustra sobre l'entorn tecnològic que hauran de fer
servir segons les seves necessitats.
· Curs bàsic i intermig de BIM. La Demarcació de Tarragona va organitzar, el passat
mes de novembre, un curs per aprofundir en les funcionalitats que ofereix el BIM.
La subvenció, atorgada pel CSCAE, és el resultat d?un conveni signat entre aquest
organisme i el Ministeri de Foment pel foment de la metolodogia BIM. Hi ha previstes
diverses accions des d?ara i fins a finals d?any a col·legis d?arquitectes d?arreu
d?Espanya.
Més formació en BIM
A banda d'aquestes activitats, que es desenvolupen en el marc d'aquest ajut, l'Escola
Sert impulsa una programació més àmplia al voltant del BIM, amb cursos arreu del
territori, activitats online i jornades gratuïtes com les Sessions Sert. Les podeu consultar
al seu web. [4]
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