
EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI: 

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI

En general els tècnics de qualitat comencen essent responsables d’un producte 
o un procés fins que el coneixen profundament i saben identificar quins són 
els paràmetres i riscos que el poden fer funcionar malament. Amb el temps els 
tècnics de qualitat van adquirint expertesa en diferents processos de l’empresa i 
poden acabar dissenyant les polítiques de qualitat com són les ISO 9000 i 14.000. 
Aquesta darrera està relacionada amb el medi ambient perquè tot funcioni tal i 
com està previst sense cap incidència.

> Casa Terradellas
> Aptar
> Eines Canela
> Tesem
> Covit
> Roquet
> Girbau

Els tècnics de qualitat són les persones que es preocupen de detectar que 
el procés productiu o el producte no són els correctes i avisar, en cas que 
sigui necessari, per a implementar les mesures correctores. Els responsables 
de qualitat són persones que són conscients que la seva feina garanteix que 
la resta de processos funcionin com està previst.

La qualitat és un dels paràmetres més importants a la 
indústria. No només perquè el producte sigui el què els 
clients demanen sinó perquè la qualitat i el cost estan 
estretament relacionats. A més a més, els errors en 
qualitat representen un perjudici per a l’empresa i poden 
alterar els processos productius.

SORTIDES PROFESSIONALS

Tècnic de producte

Tècnic de procés

Verificador

Responsable qualitat

Controller

“Per aconseguir l’èxit és prioritari utilitzar 
la lògica i la capacitat d’adaptació. Vaig 
fer el cicle formatiu de projectista, disseny 
industrial i de productes, i un màster a 
l’institut català de tecnologia de Gestió 
logística, de materials i de la cadena de 
subministraments. Aquesta formació, 
entre altre,  m’ha permès un recorregut de 
més de 20 anys d’experiència a diferents 
empreses industrials. Actualment, sóc 
assessor internacional en Venda de 
tecnologia i responsable de millora 
contínua i d’organització a La Farga.” 
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Jordi   Arumí  
Empresa: La   Farga 

TEcnic



Amb el suport de:

+ 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.

Els CFGM són estudis de dos anys de 

durada en què està previst la realització de 

pràctiques a l’empresa durant el segon any 

d’estudis  i fins i tot la contractació o beca 

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

Els CFGS són estudis superiors de dos anys 

de durada en què està previst la realització 

de pràctiques a l’empresa durant el segon 

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

salari si els estudis es fan en modalitat dual. 

Els Graus Universitaris són estudis superiors 

normalment de quatre anys en què està 

previst fer pràctiques en empreses.

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?

Cicles Formatius de Grau Mitjà 
(des de 4t ESO)

Cicles Formatius de Grau Superior 
(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

Graus Universitaris

indUSTRiaL

agRicULTURa

SERVEiS

TEcnic

gESTiO

Àmbits professionals:

ITINERARIS FORMATIUS

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior

SI  TENS ESO

  Cicles formatius de Grau Mitjà

Operacions de Laboratori 

> Institut Escola del Treball de Granollers oficines@iesemt.net institutemt.cat

> Institut de Mollet del Vallès a8021594@xtec.cat iesmollet.net

Laboratori d’anàlisi i de control de qualitat  

> Institut Escola del Treball de Granollers oficines@iesemt.net institutemt.cat 

Graus Universitaris

Grau en tecnologia i gestió alimentària

> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Grau en biologia i ciències ambientals

> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Grau d’enginyeria en tecnologies industrials

> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya


