TECNIC

JO VULL SER
Dissenyador
industrial

L’ofici de disseny industrial requereix de passió pel dibuix
tècnic. És un ofici perfecte si t’agrada dibuixar amb
programes informàtics o mà alçada tota mena d’objectes.
Cada una de les peces d’una màquina industrial requereix d’un bon disseny
tenint en compte diferents paràmetres referents al tipus de material, tècnica
de fabricació, utilitat…, projecte que haurà de realitzar un bon dissenyador.
El dissenyador és el creatiu de la indústria, però tenint sempre present
l’aplicabilitat de tot el desenvolupa.
Els bons dissenyadors i dissenyadores industrials són persones molt
creatives i perfeccionistes! Si aquests adjectius et defineixen, el disseny
industrial pot ser la teva professió!
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TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI
Per poder dissenyar bé un producte, és important saber com es pot
fabricar. Per això et recomanem que si vols fer disseny industrial,
prèviament agafis una base tècnica en mecànica industrial, com la que
es proposa en la fitxa “Jo vull ser… Mecànic industrial”. Haver treballat un
temps en un taller mecànic, t’ajudarà a dissenyar de manera molt més
eficaç. El més habitual és treballar en una oficina tècnica d’una gran
empresa, però també es pot treballar per compte propi dissenyant per a
altres empreses.

EMPRESES ON PODEM
TROBAR AQUEST OFICI:
> Girbau
> Radar Process

ITIN ERARIS FORM ATIUS

S I TE N S BATX ILLERAT O UN CICLE FORMAT IU DE G RAU MITJÀ
Cicles formatius de Grau Superior
Disseny en Fabricació Mecànica
> Institut Escola del Treball de Granollers

oficines@iesemt.net

> Institut de Mollet del Vallès

a8021594@xtec.cat

iesmollet.net

> Institut Lacetània de Manresa

inslacetania@xtec.cat

agora.xtec.cat/inslacetania/

> Institut La Garrotxa d’Olot

ieslagarrotxa@xtec.cat

ieslagarrotxa.cat

> Fundació Eduard Soler de Ripoll

info@fes.cat

fes.cat

institutemt.cat

Graus Universitaris
Grau en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
> Universitat Politècnica de Catalunya, Elisava

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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