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Si t’agraden els mecanismes mecànics és un molt bon ofici!
Ajustar les peces perquè tinguin la forma i la mida que els
pertoca és tot un art. Algunes vegades els materials són
durs i cal fer servir màquines especials, en d’altres només es
tracta de polir-los i ajustar-los perquè siguin llisos i llisquin
bé amb una altre objecte.
El mecànic industrial és com el cirurgià dins el quiròfan. Ha de fer les coses
amb molta cura, precisió i després d’haver-les estudiades molt.
Els bons mecànics i mecàniques industrials són persones molt curoses,
polides i perfeccionistes! Si t’agraden aquests adjectius, la mecànica
industrial pot ser la teva professió!

SORT IDES
PROFESSIONALS

com petèn cies
tècn iques

Ajustador

Matemàtiques

Motllista

Dibuix

Matricer

Acabats

Muntador

Materials

Rectificador

co m p et èn c ies p e r s o na ls
Capacitat de concentració

Eficàcia

Perfeccionisme

Precisió

Introversió

Responsabilitat

Trajectòries professionals habituals en aquest ofici
L’ofici de mecànic industrial abans costava molts anys d’aprendre, s’aprenia
al costat d’una altra persona observant i fent les tasques més fàcils. Tot i que
l’experiència continua essent un element molt important d’aquest ofici es pot
estudiar i treballar per aprendre més ràpid. Aquest ofici és un dels que té més
prestigi a la indústria i hi ha moltes possibilitats en funció dels gustos de cadascú;
treballar en equips petits, en grans empreses, fer actuacions a l’estranger molt
especialitzades, o fins i tot treballar per compte propi.

CAS
D’ÈXIT
Manteniment
Electromecànic
“La formació dual et permet sortir
amb titulació i un any d’experiència
professional.
La formació dual t’obra moltes
portes, doncs per molts és un primer
contacte amb les empreses. Ha
anat tant bé que l’empresa m’ha
contractat una vegada acabada
l’estada dual.”
Prosper Quaye
Empresa: OVA Projects

Empreses on podem
trobar aquest ofici:
> Roquet
> Array Plàstics
> Mangra
> Tesemm
> Tecnoform

Itin eraris formatius

Si t ens ESO
Cicles formatius de Grau Mitjà
Mecanització
> La Salle Manlleu

manlleu@lasalle.cat

> Institut La Garrotxa d’Olot		

lasallemanlleu.cat
ieslagarrotxa.cat

> Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui

a8043486@xtec.cat

agora.xtec.cat/iesmanolohugue/

> Institut Escola del Treball de Granollers

oficines@iesemt.net

institutemt.cat

> Institut de Mollet del Vallès

a8021594@xtec.cat

iesmollet.net

> Institut Lacetània de Manresa

inslacetania@xtec.cat

agora.xtec.cat/inslacetania/

S i te n s Batx illerat o un Cicle Format iu de G rau Mitjà
Cicles formatius de Grau Superior
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
> La Salle Manlleu

manlleu@lasalle.cat

lasallemanlleu.cat

> Institut de Mollet del Vallès

a8021594@xtec.cat

iesmollet.net

> Institut Lacetània de Manresa

inslacetania@xtec.cat

agora.xtec.cat/inslacetania/
fes.cat

> Fundació Eduard Soler de Ripoll

Graus Universitaris
Grau en enginyeria en tecnologies industrials
> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Què és cada estudi?

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

(des de 4t ESO)

(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

Graus Universitaris

Els CFGM són estudis de dos anys de

Els CFGS són estudis superiors de dos anys

Els Graus Universitaris són estudis superiors

durada en què està previst la realització de

de durada en què està previst la realització

normalment de quatre anys en què està

pràctiques a l’empresa durant el segon any

de pràctiques a l’empresa durant el segon

previst fer pràctiques en empreses.

d’estudis i fins i tot la contractació o beca

any d’estudis i fins i tot la contractació o beca

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

+ info queestudiar.gencat.cat
Hem posat els cicles més propers i el de les comarques veïnes si no existeixen a Osona. Cal estar alerta del calendari de matrícula per a poder tenir plaça, acaben a finals de juny.
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