
 
 

 
 

 

                     Ets Jove  
I VOLS TREBALLAR en 

Manteniment Industrial? 

 

VOLEM ACOMPANYAR-TE EN LA TEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL 

 

Muntatge i posada  en marxa de 

béns d'equip i maquinària                                                        industrial 
 

 
OBJECTIUS GENERALS 

Muntar i engegar béns d'equip i maquinària industrial, a partir de plànols de muntatge i 

instruccions tècniques, utilitzant els útils i eines requerits, mantenint els béns d'equip i 

maquinària industrial en condicions de funcionament i disponibilitat durant el període de garantia 

i complint les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental. 

 

ADREÇAT 

• Persones en situació de desocupació. 

• Treballadors/es ocupats/des, places limitades. 

• Per a joves de 16 a 29 anys  

 

 

 

DATA INICI: 14 de Març 2023 

DATA FINAL: 7 de Juliol 2023 

HORARI: Tardes de 15:00 a 21:00 

DURADA: 470 hores 

PREU: 100% Gratuït 

INFORMACIÓ: 

689 55 90 71 / aaguilar@pimec.org 

 

ACREDITACIÓ PARCIAL DE CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT DE NIVELL 2 

LLOC:  

Centre de Formació Pràctica 

P.I. Els Dolors, s/n - Palau Firal (08243) 

Manresa 

 



 

 
CONTINGUT 
 

MÒDUL 1: Tècniques de muntatge, reparació i posada en marxa de sistemes mecànics (120h) 

• Muntatge i reparació dels sistemes mecànics (70h) 

• Posada en marxa i regulació dels sistemes mecànics (50h) 

 

MÒDUL 2: Tècniques de muntatge, reparació i posada en marxa de sistemes elèctrics, 

electrònics, pneumàtics i hidràulics (340h) 

• Muntatge i reparació de sistemes elèctrics i electrònics de béns d’equip i màquines 

industrials (90h) 

• Muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics de béns d’equip i màquines 

industrials (90h) 

• Sistemes de control integrats a béns d’equip i maquinària industrial i elaboració de la 

documentació tècnica (70h) 

• Muntatge i posada en marxa de sistemes robòtics i sistemes de visió, en béns d’equip 

i maquinària industrial (90h) 

 

MÒDUL 3: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10h) 

 

ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT PROFESSIONAL 
 

En aquest projecte t’acompanyarem durant tot un procés tant formatiu com laboral.  

Tenim l’objectiu de formar a persones com tu i acompanyar-les en el seu procés d’inserció 

laboral. Si el sector Industrial i el Manteniment i la mecànica poden ser un projecte professional 

de futur que t’has plantejat, ens comprometem a treballar amb tu per aconseguir aquest 

objectiu.  

 

CONTRACTACIÓ LABORAL 

 

T’ajudarem a contactar amb empreses del sector Industrial que estan buscant a Talent jove per 

aquestes especialitats. I t’acompanyarem durant tot el procés de selecció i preparació de la teva 

candidatura per l’empresa. 

  

PER A MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE 

Pots trucar, enviar whatsapp o e-mail a:  

 

Andrea Aguilar  

689 55 90 71 

aaguilar@pimec.org  

 

 

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons 

rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)” 

mailto:aaguilar@pimec.org

