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

Si t'agrada conduir i no et fa res passar hores i hores a 
la carretera, aquesta pot ser la teva professió! 
El sector del transport necessita persones amb em-
penta. No és una feina gens monòtona, ja que a més de 
conduir, estaràs en contacte amb clients, hauràs de 
tenir cura del camió, gestionar bé l'espai de càrrega i, 
en el cas que t'atreveixis a fer transports internacio-
nals, comunicar-te amb persones de diferents països.

Conductor/a de camió

Transporitsta

Normativa associada

Manteniment vehicles

Seguretat

Atenció al client

Capacitat de concentració Responsabilitat

Comunicació

Flexibilitat

Més enllà de la pròpia conducció del vehicle, en aquesta professió s'acostumen a 
exercir diferents tasques com ara gestionar la documentació associada a la 
mercaderia que es transporta, càrrega i descàrrega, contacte amb el receptor i 
gestió d'incidències, entre d'altres; pel que es requereix un perfil transversal.
Tradicionalment és una professió amb elevada presència d'autònoms, amb un 
vehicle propi. El transport de mercaderies pot ser ben divers tant nacional com 
internacional, i et pots arribar a formar per a transportar mercaderies perilloses. 
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QUÈ ÉS CADA ESTUDI?

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

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

Certificat de Professionalitat

INDUSTRIAL

AGRICULTURA

SERVEIS

TECNIC

GESTIO

Àmbits professionals:

Els CPs són formacions de diferents 
nivells (des de l'1 al 3) que fan adquirir les 
competències necessàries per a desenvo-
lupar 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

Els CFGM són estudis de dos anys de durada 
en què està previst la realització de pràcti-
ques 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.

ALTRES ESTUDIS RELACIONATS

Certificats de Professionalitat

Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera (Nivell 2)

Institut de Vic insvic@xtec.cat ivic.cat

Altres requeriments

> Permís de conducció de la classe: C1, C1+E, C, C+E (Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
Legislativo 772/1997, de 30 de mayo)

> Certificat d’Aptitud Professional de camió (Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio)


