
Formació 
CURSOS ESPECIALITZATS 
Planificació de la Mobilitat Local 

Del 22 d'abril al 10 de juny (36 hores)| Curs per aprendre les eines i els coneixements necessaris per 
planificar de manera òptima la mobilitat ciutadana mitjançant la planificació de la mobilitat i 
l’urbanisme. 

Més informació 

  

Enginyeria de la Ciutat Intel·ligent 

Del 5 de maig al 21 de juliol (40 hores) | Aquest curs aporta una visió global de les xarxes de les ciutat, 
el coneixement de com es planifiquen, projecten, construeixen i gestionen, així com les eines del 
tractament de dades que permetrà als assistents implementar els sistemes i tecnologies més eficients en 
aquest àmbit. 

Més informació 

  

CURSOS BIM 
Curs BIM: Presto: Pressupostos amb BIM 

Del 15 al 29 d'abril (20 hores) | Curs per adquirir els coneixements necessaris per navegar amb facilitat 
per una obra de Presto, buscar i trobar informació concreta, ser capaç d’importar, editar i crear 
pressupostos complets de construcció amb mesuraments, manuals o assistits sobre fitxers CAD/BIM, 
ajustar preus i imports, elaborar les certificacions d’obra i imprimir i exportar informació als formats més 
habituals. 

Més informació  

  

Curs BIM: AECOsim Building Designer 

Del 25 al 29 d'abril (20 hores) | Curs per aprendre a incorporar els conceptes del programa AECOsim 
Building Designer en la fase de desenvolupament del projecte i execució de l’obra. 

Més informació 

  

Curs BIM: Tekla Structures i Diamonds 

Del 10 al 25 de maig (20 hores) | Curs per aprendre el funcionament dels softwares Tekla Structures i 
Diamonds. L'alumne aprendrà a definir i detallar de forma àgil i exacta qualsevol tipus de projecte en un 
model apte per generar de forma automàtica tota la documentació necessària per materialitzar el 
projecte. 

Més informació 

  

Curs BIM: Vico Office 

Del 7 al 21 de juny (20 hores) | Curs per aprendre el funcionament del software Vico Office. El software 
Vico Office per a construcció és la millor eina per a planificació, mesuraments, costos i pressupostos ja 
que permet mesuraments ràpids, exactes i actualitzats control de recursos, d’avenços i la millor 
planificació. 

Més informació 
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