Àrea d’Enginyeria

Curs: Posa’t al dia, en projectes ICT
Dates i horaris: 13 i 15 de maig de 15.00h a 20.00 h.
Durada: 10h Preu: 119€ (associat) i 398€ (no associat)
Lloc: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, entr. Barcelona
Inscriu-te a: formacio@telecos.cat – Tel. 935513322
El mercat immobiliari s’està recuperant i això comporta un augment de peticions per realitzar projectes
d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions (ICT). Aquest curs que us permetrà d’actualitzar, refrescar i
posar al dia els coneixements necessaris per afrontar un projecte d’ICT amb solvència.
Objectiu
Conèixer, actualitzar i repassar les bases reglamentàries i adquirir els recursos tècnics per dissenyar
projectes d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació (ICTI), segons els requeriments mínims del
Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de Febrer, el Reial Decret 346/2011, d’11 de març i l’Ordre ITC/1644/2011,
de 10 de juny.

Va adreçat a
Enginyers i tècnics competents que vulguin adquirir o refrescar les competències plenes en la matèria. El
curs pretén que els alumnes coneguin com s’ha de fer un projecte d’ICT actual i un fer repàs dels càlculs
que hauran de realitzar.

Professor
Raimon Balart,
Enginyer de Telecomunicació. Expert en projectes de telecomunicacions i soci fundador de BCN
Projecta Associats, S.L.

Programa
Primer sessió:
Normativa i procediments de presentació davant l’Administració.
Procediment del CAP a Telecos.cat.
Realització de plànols (CAD):
 Ubicació de preses, registres i canalitzacions.
 Esquemes de les diverses xarxes.
 Dimensionat de les xarxes de distribució i dispersió de parells, FO i coaxial.
 Dimensionat de les xarxes interiors d'usuari.
Segona sessió:
Càlcul dels paràmetres de la xarxa de RTV.
El Plec de condicions i parts que el componen.
Elaboració del pressupost.
Anàlisi d’un CAS de projecte complert

DIPLOMA: tots els alumnes participants tindran un diploma acreditatiu (CERTIFICAT) d’assistència

Formació Bonificada
Gestionem els tràmits per a gaudir de les bonificacions corresponents amb FUNDAE : https://www.fundae.es/Pages/default.aspx

