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Transversalment, durant tot el projecte realitzaràs sessions individuals i grupals amb l’objectiu 
de millorar l’ocupabilitat, afavorint la inserció laboral i/o el retorn al sistema educatiu. Com a 
valor afegit, incloem en l’itinerari sessions específiques de Soft Skills i Elaboració del mapa de 
les dimensions del Talent, per tal de fomentar el teu desenvolupament personal i professio-
nal, adquirint eines per identificar, desenvolupar i potenciar les teves capacitats.

Formació especialitzada en Indústria 4.0. Mitjançant una formació homologada, podràs tre-
ballar realitzant operacions bàsiques de fabricació, així com alimentar i donar assistència en 
els processos de mecanització, muntatge i fundició automatitzats, seguint criteris de qualitat, 
seguretat i respecte al medi ambient. Amb pràctiques en empreses!

Formació especialitzada en hoteleria i restauració. Mitjançant una formació homologada, po-
dràs treballar preelaborant aliments, preparant i presentant elaboracions culinàries senzilles 
i assistir a la preparació d’elaboracions més complexes com a auxiliar de cuina. Amb pràcti-
ques en empreses!

Formació innovadora on podràs adqui-
rir coneixements bàsics de programació 
i posada en marxa d’un robot tant en el 
sector industrial com en el de la restau-
ració.

Rebràs una formació que et permetrà ob-
tenir una millora curricular no només basa-
da en l’adquisició de coneixements teòrics 
i tècnics, sinó que també amb aquells as-
pectes relacionats amb el perfil competen-
cial, les habilitats de relació amb l’entorn i la 
gestió emocional. Aspectes altament valo-
rats per les empreses del territori.

Itinerari d’orientació

Certificat de Professionalitat Operacions Auxiliars 
de Fabricació Mecànica

Certificat de Professionalitat Operacions Bàsiques 
d’Auxiliar de Cuina

Formació en Fonaments 
de Robòtica

Formació en Educació
Emocional


