
         Continguts:
▪ Iniciació a la soldadura: posició plana, horitzontal 

i vertical; TIG, MIG i electrode

▪ Reparació de peces mecàniques

▪ Fonaments bàsics de mecànica general 

▪ Fonaments bàsics en reparació electromecància

▪ Interpretació de plànols bàsica i verificació 

Lloc formació tècnica:  Tallers Albert Martinez 
Carrer dels Traginers, 24, 26, (08572 Sant Pere de Torelló)
Lloc formació compt. transversals:  Creacció
C/ Dr. Junyent 1. Casa Convalescència (08500 Vic)

 Hores de formació:  90 hores

Calendari formació:
       

Formació tècnica:  De dilluns a dijous   Horari: De 8:00 a 13:00 h

Formació comp. transversals Divendres Horari: De 10:00 a 13:00 h

Calendari selecció perfils:
Derivació d’usuaris:   Fins el 20 de febrer 2019

Entrevistes persones derivades: Del 20 al 26 de febrer 2019

Comunicació dels participants: Dia 27 i 28 de febrer 2019

Introducció a la soldadura i a la mecanització

    Inscripció: Ompliu la vostre sol·licitud a qualsevol de les oficines de: Mancomunitat la Plana, 

Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Ajuntaments de Roda de Ter, 
Manlleu, Centelles, Vic, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà i Sant Pere de Torelló, i del 
Consell Comarcal d'Osona, o online al link següent: https://goo.gl/forms/9Y78jRFkWFtqEBSi1

         Perfil del candidat/a: 
Funcions:
Soldadura → Preparar el material i les eines necessàries per al 

treball, col·locar les peces d’acer a soldar i unir les peces de 

metall a través del procediment TIG i MAG MIG

Mecanització → Desmuntar i muntar les peces, els elements i 

subconjunts mecànics de les màquines i verificar i posar a punt 

la maquinària i sistemes mecànics.

Habilitats: 
Destresa manual; Agudesa visual, Concentració; Precisió; 

Organització; Perfeccionisme; Dinamisme i treball en equip

Altes factors que es valoren
▪ Tenir una òptima mobilitat física 

▪ Català i castellà nivell mig

Calendari: Del 4 de març al 28 de març 

Places 
limitades!
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Formació teòrica:  80 hores
Formació en competències transversals: 10 hores

https://goo.gl/forms/9Y78jRFkWFtqEBSi1


Carretoner frontal i carretoner retràctil 
Calendari:   
Del 4 de març al  28 de març 


