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

Quin plaer a l'hivern quan entrem a un espai amb cale-
facció! Què faríem sense un bon sistema que ens 
donés escalfor, o sense aigua calenta quan ens 
dutxem! Doncs els professionals en xarxes d'aigua són 
els que ens ho faciliten.
Fan les instal·lacions, manteniments i reparacions dels 
sistemes de conducció d'aigua, tant als nostres domi-
cilis com a zones comercials o a entorns industrials. I 
ho fan amb dissenys eficients que contribueixen a la 
millora de la sostenibilitat.

Destresa manual

Eficàcia

Càlculs

Seguretat

Interpretació de plànols

Atenció al client

Instal·lació i reparació de xarxes d’aigua

Instal·lació i reparació de xarxes de desaigües o evacuació

Moltes de les persones que tenen aquesta professió s'ocupen en el sector de la 
construcció, realitzant les instal·lacions dels sistemes de conducció d'aigua, o bé fent 
reparacions o millores en les ja existents. I en aquests moments moltes actuacions 
poden venir donades per les adequacions en aspectes d'eficiència energètica 
requerides en els nous edificis, però també les rehabilitacions dels antics. 
És habitual que aquests professionals s'autoocupin o creïn una petita empresa que 
pot tenir com a clients a particulars o d'altres empreses que externalitzen aquest 
servei.

Flexibilitat

Instal·lació i reparació de sistemes de calefacció

Instal·lació i reparació de sistemes d’aigua freda i/o calenta
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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.

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

Institut Santa Eulàlia de Terrassa agora.xtec.cat/ies-santaeulalia

Certificats de Professionalitat

>

Institut Escola del Treball de Barcelona escoladeltreball.org/ca>

Institut Anna Gironella de Mundet de Barcelona agmundet.es>

Instal·lacions de producció de calor

Institut Santa Eulàlia de Terrassa agora.xtec.cat/ies-santaeulalia>

Jesuïtes El Clot de Barcelona clot.fje.edu/ca>

ALTRES ESTUDIS RELACIONATS

Operacions de fontaneria i calefacció - climatització domèstica (Nivell 1)


