
TRAJECTÒRIES PROFESSIONALS HABITUALS EN AQUEST OFICI

COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Dibuix

Materials

Mecànica

Electricitat

SORTIDES 
PROFESSIONALS

Muntador industrial

Muntador de línies

Tècnic 
de muntatge

CAS 
D’ÈXIT

COMPETÈNCIES PERSONALS

Ordre

Concentració

Coordinació

INDUSTRIAL

Habilitat manual

Qualitat

Muntador de béns d’equips

Paciència

Gaudeixes construint tota mena de naus, edificis, 
personatges... amb petites peces? Doncs segur que 
tens habilitats per a dedicar-te professionalment al 
muntatge.

El repte està en aconseguir que de totes les parts 
mecàniques, elèctriques, electròniques, neumàtiques, 
hidràuliques, finalment encaixin i el dispositiu funcioni 
correctament. Les habilitats manuals, capacitat de 
concentració i resiliència seran claus per complir amb 
l'objectiu.

Actualment la maquinària està formada per diferents tecnologies que cal 
siguin acoblades de manera curosa. La trajectòria que acostuma a tenir un 
muntador és començar per tenir petits reptes amb dispositius senzills en què 
hi ha algunes peces mecàniques, continuant per afegir part elèctrica i acabant 
per fer grans muntatges de béns d'equip o d'instal·lacions de maquinària 
industrial arreu.  

TECNIC 
DE MUNTATGE
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ITINERARIS FORMATIUS
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INDUSTRIAL

AGRICULTURA

SERVEIS

TECNIC

GESTIO

Àmbits professionals:

Grau d’Enginyeria Mecatrònica

Manteniment electromecànic

Institut de Vic ivic.catinsvic@xtec.cat

Mecatrònica Industrial

Institut de Vic

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior

> insvic@xtec.cat ivic.cat

> Xarxa de Berga

> Institut Escola del Treball de Granollers

Institut La Garrotxa d’Olot ieslagarrotxa.cat>

escolaxarxa.cat

institutemt.cat

> Institut Lacetània de Manresa

> Diocesana de Navàs

Institut Baix Montseny de Sant Celoni insbaixmontseny.cat

inslacetania@xtec.cat

>

agora.xtec.cat/inslacetania/

edn.cat

Els CFGM són estudis de dos anys de 

durada en què està previst la realització de 

pràctiques a l’empresa durant el segon any 

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 

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

+ info queestudiar.gencat.cat

>

> Institut Abat Oliba de Ripoll

> Institut Montsoriu d’Arbúcies

Institut Llobregat de Sallent agora.xtec.cat/insllobregat/>

insabatoliba.cat/

agora.xtec.cat/iesmontsoriu/

> Institut La Garrotxad’Olot

> Institut de Mollet del Vallès

La Salle Manlleu lasallemanlleu.cat>

ieslagarrotxa.cat

iesmollet.net

> Institut Lacetània de Manresa

> Fundació Eduard Soler de Ripoll

Institut Baix Montseny de Sant Celoni insbaixmontseny.cat

inslacetania@xtec.cat

>

agora.xtec.cat/inslacetania/

fes.cat

> Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Graus Universitaris

oficines@iesemt.net

a8047376@xtec.cat

edn@edn.cat

iesmontsoriu@xtec.cat

manlleu@lasalle.cat

a8021594@xtec.cat


