INDUSTRIAL

JO VULL SER
ELECTRICISTA

T'imagines avui dia viure sense electricitat? Segur que
no. L'electricista és qui fa possible que es faci la màgia
de la llum.
Instal·lar línies elèctriques en ediﬁcis, fer el manteniment en maquinària industrial, reparar avaries en electrodomèstics, fer la instal·lació d'una antena i ﬁns i tot
convertir en intel·ligent una casa, són alguns exemples
de la diversitat de tasques que pots arribar a fer amb
aquest oﬁci.

S O RT ID ES
P R O F ES S IO NALS

COMP E TÈN CIES
TÈCNIQUES

Electricista
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Manteniment elèctric

Programació

Tècnic en domòtica

Sensòrica

Instal·lador de sistemes
elèctrics

Esquemes elèctrics

COM P E T ÈNC IES PERS ONAL S
Habilitats manuals

Responsabilitat

Rigor

Resolució de problemes

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI
Avui dia es fa difícil pensar en algun element del nostre entorn que no funcioni
amb electricitat. La transversalitat de la presència de l'energia elèctrica i
l'evolució que té conjuntament amb l'electrònica, fa que estem davant un oﬁci
amb múltiples trajectòries professionals. Les dues més destacades poden ser
el de l'electricista industrial i el de llar. En el primer cas s'acostuma a treballar
més en la instal·lació i manteniment de maquinària industrial, i en el segon en
el cablejat i la domòtica.

CAS
D’ÈXIT

Electricista
“Vaig cursar el CP d’Operacions
auxiliars de muntatge
d’instal·lacions electrotècniques i
de telecomunicacions en ediﬁcis,
a AEFI.
Aquest curs em va permetre
accedir a unes pràctiques que em
van obrir les portes al món
laboral. Actualment treballo a
SEIDA SL de Gurb.”
M. Andrés Pagano
SEIDA S.L.

EMPRESES ON PODEM
TROBAR AQUEST OFICI:
> Seida Vic S.L.
> Electro industrial Salvi S.L.
> Electrotecnia Vic S.L.
> Manteniment d'instal·lacions
i serveis de Vic, S.L.

> Tècnics en seguretat i foc S.L.
> Zona Sol S.L.

Empreses exposades segons rang de facturació, veure'n més a http://empresesosona.cat/cerca

IT IN ERARIS FORM ATIUS

SI TEN S ESO
Cicles formatius de Grau Mitjà
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
> La Salle Manlleu

manlleu@lasalle.cat

lasallemanlleu.cat

> Institut de Vic

insvic@xtec.cat

ivic.cat

> Institut Lacetània de Manresa

inslacetania@xtec.cat

agora.xtec.cat/inslacetania/

> Institut La Garrotxa d’Olot

ieslagarrotxa.cat

> Institut Abat Oliba de Ripoll

insabatoliba.cat

> Institut Escola del Treball de Granollers

oﬁcines@iesemt.net

institutemt.cat

> Institut Giola de Llinars del Vallès

institutgiola@xtec.cat

institutgiola.org

> Institut Mollet del Vallès

a8021594@xtec.cat

iesmollet.net

SI TEN S BATX ILLERAT O U N CI CLE FORMATIU DE GRAU M ITJÀ
Cicles formatius de Grau Superior
Sistemes electrotècnics i automatitzats
> Institut Santa Eulàlia de Terrassa

a8043516@xtec.cat

santaeulalia.cat

> Institut de Badia del Vallès

a8042342@xtec.cat

ibadia.cat

Cicles formatius de Grau Superior
Grau en enginyeria elèctrica
> Universitat Politècnica de Catalunya
> Universitat de Girona
> Universitat Autònoma de Barcelona
> Escola Universitària Salesians de Sarrià

QUÈ ÉS CADA ES T UDI?

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

(des de 4t ESO)

(des de Batxillerat i Grau Mitjà)

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.
Per més informació: queestudiar.gencat.cat

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.
Per més informació: 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.

Certiﬁcat de Professionalitat
Els CPs són formacions de diferents
nivells (des de l'1 al 3) que fan adquirir les
competències necessàries per a desenvolupar una determinada activitat laboral, i
tots tenen unes hores de formació
pràctica a l'empresa. La durada és inferior
a la d'un cicle formatiu.
Els centres en què es realitzen els CPs
varien d'un any a l'altre, pel que cal cercar
en cada moment els llocs d'impartició.

Per més informació: oﬁcinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do
Àmbits professionals:
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