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BIMzeED és un projecte de tres anys fiançat per la
Unió Europea en el marc d’Erasmus+. La iniciativa
tracta de superar els reptes als quals s’enfronta
el sector de la construcció per tal d’aconseguir
edificis energèticament eficients i de consum
d’energia gairebé nul (NZEB), al mateix temps que
integra BIM (Building Information Modelling). El
projecte desenvolupa formació per Institucions
d’Educació Superior (IES) i centres de Formació
Professional (FP).
@bimzeed_eu
@BIMzeED

Els autors són els únics responsables del contingut d’aquest cartell. No
reflexa necessàriament l’opinió de la Comunitat Europea.

bimzeed.eu

El repte del projecte BIMzeED
és superar el desajustament de
competències i millorar l’ocupabilitat
en l’actual mercat europeu de la
construcció, millorant i ampliant les
competències existents d’educadors,
PIMEs, arquitectes, directors d’obra,
artesans i altres operaris experimentats.

• Donar suport al sector de la construcció
mitjançant l’educació i la formació per
actualitzar els coneixements tècnics, la
innovació i la digitalització.
• Transferir coneixements sobre BIM i NZEB
cap a i des d’altres països.
• Desenvolupar 12-16 unitats d’aprenentatge
amb l’objectiu d’augmentar la comprensió
de BIM/NZEB dins dels plans de formació de
la construcció.
• Formar i actualitzar a 120 educadors a les
institucions d’educació superior i de formació
professional europees mitjançant la posada
a prova dels nous recursos d’aprenentatge
i materials de formació, que estaran
disponibles com a unitats d’aprenentatge

transferibles.
• Transferir coneixements a 400-500 estudiants

El projecte BIMzeED pretén:

de construcció i arquitectura, els caps d’obra,
els artesans i altres operaris experimentats per
a millorar la seva ocupabilitat.

• Identificar les manques de coneixement

• Reforçar els vincles entre els professors,

i competències en digitalització (BIMz) i

la indústria i les PIMEs amb tecnologies

NZEB dins de les Institucions d’Educació

i

Superior i el sector de la construcció per a

comunitats

cada país soci (Irlanda, Espanya, Hongria

(visualització d’estudis de casos, visites in situ,

i Croàcia).

demostracions industrials).

• Millorar la base del capital humà del

• Reforçar l’ocupabilitat a l’ensenyament

sector de la construcció que actua a les

i les PIMEs, conegut com a cooperació pel

IES i els sistemes de FP a Europa.
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