
 
 

 
 

 

                     Ets Jove  
I VOLS TREBALLAR com a 

soldador/a? 

 

VOLEM ACOMPANYAR-TE EN LA TEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL 

 

Soldadura amb elèctrode revestit i TIG 
 

 

OBJECTIUS GENERALS 

En aquesta formació professionalitzadora aprendràs tot allò necessari per a treballar 

realitzant tasques de soldadura amb elèctrode revestit i TIG d’acord als criteris de 

qualitat, seguretat i respecte al medi ambient requerit per les empreses del sector. 

Formació teòrica-pràctica on tindràs accés a totes les instal·lacions necessàries, recursos, 

materials i equipaments especialitzats per a preparar-te com a soldador/a.  

 

 

ADREÇAT 

• Persones en situació de desocupació. 

• Treballadors/es ocupats/des, places limitades. 

• Per a joves de 16 a 29 anys  

 

 

 

DATA INICI: 27 de febrer 2023 

DATA FINAL: Juny   

HORARI: Matins de 09:00 - 14:00 

DURADA: 380 hores 

PREU: 100% Gratuït 

INFORMACIÓ: 689.55.90.71 / 699.45.68.21 

 

 

LLOC:  

Fundació EMI Manresa  

Polígono Industrial dels Dolors 

Carretera de Vic, 259, Manresa 



 
 

 
CONTINGUT 
 

MÒDUL 1: SOLDADURA   AMB   ARC   SOTA   GAS   PROTECTOR   AMB   ELÈCTRODE NO 

CONSUMIBLE 

Unitat formativa 1: Interpretació de plànols en Soldadura (60h) 

• Simbologia en soldadura 

• Normativa emprada en els plànols de soldadura i projecció tèrmica 

• Representació gràfica en soldadura i projecció tèrmica 

 

Unitat formativa 2: Processos de tall i preparació de bordes (70h) 

• Seguretat en el tall de xapes i perfils metàl·lics 

• Tall de xapes i perfils amb oxitall 

• Tall de xapes i perfils amb arcplasma 

• Tall de xapes i perfils de arc aire 

• Tall mecànic de xapes i perfils 

• Màquines de tall amb oxitall i plasma automàtiques 

• Mesurament, verificació i control en el tall 

 

Unitat formativa 3: Soldadura TIG d’Acer Carboni (90h) 

• Tecnologia del soldatge TIG 

• Equips de soldatge TIG 

• Procés operatiu de soldatge TIG de xapes i perfils d’acer al carboni 

• Procés operatiu de soldatge TIG de tubs d’acer al carboni 

• Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura TIG d’acer 

al carboni 

 

Unitat formativa 4: Soldadura TIG d’acer inoxidable (90h) 

• Tecnologia de soldatge TIG d’acer inoxidable 

• Procés operatiu de soldatge TIG de xapes i perfils d’acer inoxidable  

• Procés operatiu de soldatge TIG de tubs d’acer inoxidable  

• Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura TIG acer 

inoxidable 

 

Unitat formativa 5: Soldadura TIG d’alumini i aliatges (60h) 

• Tecnologia del soldatge TIG d’alumini i els seus aliatges . 

• Procés operatiu de soldatge TIG de xapes i perfils en materials d’alumini i els seus    

    aliatges. 

• Procés operatiu de soldatge TIG de tubs en materials d’alumini i els seus aliatges. 

• Normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals en la soldadura TIG  

    d’alumini, coure i altres aliatges. 

 

  FCO003: Inserció laboral, sensibilització medi ambiental i 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 de la soldadura pot 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  Carol Criado 

Tel. 689 55 90 71  Tel. 699 45 68 21 

aaguilar@pimec.org   ccriado@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)” 
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