
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Títol de l’activitat REVIT Intermig- Entorn BIM  
Codi 0000350020 
Nivell educatiu Cicles formatius Modalitat Presencial 
Hores presencials 10 Hores certificades 10 

 
PROFESSORAT 
 
 
Professorat del departament d’edificació i obra civil 
Formador: Javier Baches 
 

 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
Seguiment curs BIM bàsic. El curs basic va establir els fonaments del BIM i una 
introducció al programari REVIT. El curs intermig permetrà aprofundir en els 
conceptes i començar continguts nous com la renderització, masses o topografía. 
 

 

 
CONTINGUTS 
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Mòdul 1: Documentació d’un projecte en revit 
1.1. Càlcul i gestió de superfícies: etiquetatge d’habitacions i superfícies. 

Creació d’esquemes de color. 
1.2. Taules de planificació per a amidaments: creació de taules per a 

l’extracció de dades i la seva exportació. 
1.3. Creació de detalls constructius: creació de crides i vistes de detall. 
1.4. Anotació, etiquetes i llegendes: incorporació de notes, creació 

d’etiquetes, càr- rega de famílies d’etiquetes, edició d’estils de text. 
1.5. Preparació de plànols i caixetins: inclusió d’elements: imatges, textos, 

vistes, lle- gendes i taules de planificació. Introducció a la representació 
gràfic amb gros- sors i tipus de línia. 

Mòdul 2: Topografia i plataformes 
2.1. Topografia: creació i edició de superfícies topogràfiques: per punts 

o importació des de cad. Taules de planificació topogràfica. 
2.2. Plataformes: creació de plataformes, subregions i línies de propietat. 
2.3. Anotació: incorporació de cotes de nivell, de pendents i de 

coordenades en plànols topogràfics. 
Mòdul 3: Modelat amb masses 
3.1. Masses conceptuals: creació de formes sòlides i buides per línies de 

referència i línies de model. Afegir i treballar amb masses 
conceptuals. 

3.2. Masses in situ: creació de masses dins del projecte. 
Mòdul 4: Renderitzat 
4.1. Edició de materials: canvi de patrons i color, ús de fotos i relleus. 
4.2. Llums: il·luminació i col·locació de llums. 
4.3. Càmeres: creació de càmeres i configuració de vistes, altures, 

camp visual. Secció escapolida a partir d’una càmera. 
4.4. Recorreguts: realització d’un recorregut en una edificació. 
4.5. Renderitzat: mètodes de renderitzat, exportació d’imatges i 

vídeos. Render in cloud. 
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OBJECTIUS 
 
 
Millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc. 
 
 
  
OBSERVACIONS 
 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:  
6, 7 i 8 de setembre, de 15 a 18:30 hores. 
 
Lloc de realització  
 
Lloc: Institut Torre Vicens 

Aula 012OB (aula de 
referència edificació) 

Avinguda Torre Vicens 3, Lleida 
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