INDUSTRIAL

Si t’agrada el món del manteniment i les reparacions,
una de les branques amb més demanda de professio nals és la relacionada amb el control de les
instal·lacions de fred i de climatització de diferents
espais.

JO VULL SER
FRIGORISTA

Els professionals de la refrigeració i climatització asso leixen un oﬁci d’una alta qualiﬁcació professional que
els permet mantenir les cadenes de fred i ambients
d’atmosfera controlada, tan necessàries en l’actualitat.

S ORT ID ES
P R OF ES SIO NALS

COMP E TÈ N CIES
TÈCN IQUES

Tècnic de fred

Autòmats

Instal·lador de sistemes
de fred

Electricitat

Manteniment de sistemes
de fred

Electrònica

Mecànica de ﬂuids
Normativa

COM P E T ÈNC IES PER SONAL S
Habilitats manuals

Resilència

Autonomia

Responsabilitat

Qualitat

Resolució de problemes

TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI
Tradicionalment han estat els responsables de les instal·lacions frigoríﬁques, de
climatització, ventilació i d'extracció d'empreses industrials, però també en
ediﬁcis. És habitual complementar el perﬁl amb formació sobre instal·lacions de
producció de calor. S'acostuma a treballar en empreses dedicades a la instal·lació i manteniment, tot i que en empreses de certa dimensió, disposen del seu
propi departament.

CAS
D’ÈXIT

Frigorista
“Fa 18 anys vaig acabar la
formació FP de la branca
electrònica de consum i vaig
iniciar la meva carrera professional en empreses de refrigeració.
Transcorreguts aquests 18 anys,
he assolit el càrrec de Supervisor
Tècnic del SAT, assessorant a tot
l’equip tècnic en qualsevol de les
incidències que puguin sorgir.”
Albert Oliver
Fredvic S.L.

EMPRESES ON PODEM
TROBAR AQUEST OFICI:
> FredVic S.L.
> Anvic Climatitzacions S.L.
> Fred Industrial Canellas S.L.
> Gritec S.A.
> Josep Portet Musoll 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 frigoríﬁques i clima
> Institut Santa Eulàlia de Terrassa

a8043516@xtec.cat

santaeulalia.cat

SI TEN S BATX ILLE RAT O U N CI CLE FORMATIU DE GRAU M ITJÀ
Cicles formatius de Grau Superior
Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
a8043516@xtec.cat

> Institut Santa Eulàlia de Terrassa

santaeulalia.cat

Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
> Institut Escola de Treball de Barcelona

escoladeltreball.org

> Jesuïtes El Clot de Barcelona

fje@fje.edu

> Institut Santa Eugènia de Girona

etpclot.fje.edu
isantaeugenia.cat

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

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)

Graus Universitaris
Els Graus Universitaris són estudis superiors

Els CFGM són estudis de dos anys de

Els CFGS són estudis superiors de dos anys

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.

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

salari si els estudis es fan en modalitat dual.

+ info queestudiar.gencat.cat

Àmbits professionals:

INDUSTRIAL
TECNIC
GESTIO

Amb el suport de:

AGRICULTURA
SERVEIS

