
i vols treballar en
MANTENIMENT INDUSTRIAL?

VOLEM ACOMPANYAR-TE EN LA TEVA
INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL

Ets Jove 

Tens entre 16 i 29 anys? 
Vols treballar  de Manteniment Industrial? 

T’apassiona el manteniment Industrial i estàs buscant dedicar-t’hi? 
Aquesta és la teva oportunitat

Coneix les possibilitats que t’ofereix el sector industrial al Vallès Oriental

T’OFERIM
• Formació molt pràctica i gratuïta (subvencionada)

• Suport en la recerca de feina
• Orientació

CONNECTA JOVE VOR

Juliana Saldarriaga 
 juliana.saldarriaga@lesfranqueses.cat 
93 844 30 40

Jessica Fernandez 
 jfgil@granollers.cat
93 861 13 90

Nerea Pérez 
nperez@pimec.org

Per a més informació i contacte envia’ns un WhatsApp o un email a:



Formació professionalitzadora de 330h
Inici aproximat octubre-novembre de 2020
Formació de caràcter molt pràctic i vinculada a empreses del sector.
Tindràs accés a maquinària, materials i programari que s’utilitza en la Indústria actual. 
Metodologia de treball majoritàriament pràctica. Desenvolupament d’un projecte final 
que es presentarà a diferents empreses del sector.
Descripció i Objectius
En aquest curs, desenvoluparàs les competències i els coneixements necessaris per a 
portar a terme tasques com mecànic de manteniment; ser capaç de detectar i reconèixer 
visualment les irregularitats, eliminar defectes, realitzar correccions, configuració i posar a 
punt,... coordinant la teva tasca amb la planificació i programació del funcionament del 
manteniment de l'empresa. 
1. Prevenir i predir anomalies de funcionament en els equips electromecànics així com 

programar-ne i realitzar-ne el manteniment en òptimes condicions. 
2. Manteniment preventiu, 
3. Aprendre els diferents components de pneumàtics i les seves aplicacions, hidràulics i elèctrics
4. Aprendre la constitució, instal·lació, cablejat i programació bàsica d’autòmats
5. Comprendre el rol que compleix l’anàlisi detallada de les fallades i les seves possibles 

conseqüències i ser capaços d’establir un sistema d’indicadors i realitzar l’anàlisi, seguiment i 
control per a la presa de decisions en el camp del manteniment industrial.

Continguts
Mòdul 1: Electricitat bàsica
Mòdul 2: Electricitat de manteniment
Mòdul 3: Electropneumàtica
Mòdul 4: Mecànica industrial
Mòdul 5: Aplicació neumàtica/hidràulica al manteniment de màquines
Mòdul 6: PLC’S
Mòdul 7: Neteja per a mecànica electrònica industrial
Mòdul 8: TPM manteniment productiu total
Mòdul 9: Igualtat d’oportunitats
Orientació i acompanyament professional
En aquest projecte t’acompanyarem durant tot un procés tant formatiu com laboral. 
Tenim l’objectiu de formar 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.

Suport en la recerca de feina
T’ajudarem a contactar amb empreses del sector Industrial que estan buscant Talent jove 
per a aquestes especialitats.
I t’acompanyarem durant tot el procés de selecció i preparació de la teva candidatura per 
l’empresa.

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons 
Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”

Formació
Mecànica de manteniment Industrial


