
 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ D’OFERTA 
 

 

Interpretació de plànols (20h) Del 6 d’octubre al 5 de novembre 

Dimarts i dijous de 16 a 18 h. 

MasterCAM nivell avançat (40h) Del 13 d’octubre al 24 de novembre 

Dimarts i dijous de 16 a 19 h. 
Autòmats nivell inicial (60h) Del 14 d’octubre al 21 de desembre 

Dilluns i dimecres de 9:10 a 12:20 h. 
Autòmats nivell inicial (60h) Del 15 d’octubre al 23 de febrer 

Dijous de 15:15 a 17:15 h. (fins 7 de gener) 
Resta del curs: dimarts, dimecres i dijous 

Soldadura per electrode revestit (60h) Del 16 d’octubre al 18 de desembre 

Dilluns de 15:00 a 17:30 h i  
Divendres de 15:00 a 19:00 h. 

CNC Fresadora HEIDENHAIN (40h) Del 19 d’octubre al 30 de novembre 

Dilluns i dimecres de 18 a 21 h. 
AutoCAD (30h) Del 20 d’octubre al 19 de novembre 

Dimarts i dijous de 18 a 21 h. 
Soldadura (45h) 
(persones en actiu del sector del metall) 

Del 20 d’octubre al 2 de febrer 

Dimarts de 15:30 a 19:30 h. 

Sistema SMED i metodologia 5S (16h) 
(persones en actiu del sector del metall) 

Del 26 d’octubre al 18 de novembre 

Dilluns i dimecres de 16 a 18 h. 

Robòtica (60h) Del 2 de novembre al 27 de gener 

Dilluns i dimecres de 18 a 21 h. 

CATIA (30h) 
(persones en actiu del sector del metall) 

Del 2 de novembre al 2 de desembre 

Dilluns i dimecres de 18 a 21h. 

Nòmines i Seguretat Social nivell avançat (30h) Del 3 de novembre al 28 de gener 

Dimarts de 18 a 21h fins el 22 desembre 
Resta del curs: dimarts i dijous 

Sistema SMED i metodologia 5S (12h) 
 

Novembre  

Horaris per determinar 

Calibració, metrologia i instrumentació en els 
processos (16h) 

Del 24 de novembre al 15 de desembre 

Dimarts i dijous de 18 a 21h. 

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
 

 

Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i 

maq. Indus. (garantia juvenil) E-NGINY JOVE 4.0 

680 + 80 hores 

Del 5 d’octubre al 24 de març 

De dilluns a divendres de 15 a 21 h. 

Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i 
maquinària industrial  

680 + 80 hores 

Març 2021 

De dilluns a divendres de 15 a 21 h. 
Manteniment industrial 4.0 (garantia juvenil) 
INSERLAB 4.0 

390 + 80 hores 

5 d’octubre al 27 de maig 

De dilluns a divendres de 9 a 13 h. 
Mecanització per arrencament de ferritja 550 + 80 hores 

Novembre 2020 

De dilluns a divendres de 8 a 14 h. 

Mecanització per arrencament de ferritja 550 + 80 hores 

Març 2021 

De dilluns a divendres de 15 a 21 h. 

FORMACIÓ AVANÇADA PER ALS  

PROFESSIONALS DEL METALL 

 

Programació de cursos 
2 0 2 0  -  2 0 2 1 
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Interpretació de plànols mecànics i caldereria 
(60h) 

Del 19 de gener a 25 de març 

Dimarts i dijous de 18 a 21h. 

CATIA (60h) 
(persones en actiu del sector del metall) 

Dates per determinar 

Horaris per determinar 

Propietats mecàniques dels materials (20h) Dates per determinar 

Horaris per determinar 
SOLIDWORKS (30h) Dates per determinar 

Horaris per determinar 
Màquina eina de control numèric CNC (60h) Dates per determinar 

Horaris per determinar 
Robòtica (50h) Dates per determinar 

Horaris per determinar 
 

FORMACIÓ DE DEMANDA 
 

 

Líders de producció 

(blended) 

45 hores Preu per persona: 1700,- € 

Del 29 de setembre a l’11 de desembre 

Implantació de 5S a l’empresa Implantació a mida per l’empresa 
Inici, durada i preu a convenir amb l’empresa 

Mobile Academy Formació segons necessitats de l’empresa 

Inici, durada i preu a convenir amb l’empresa 

 

Inscripcions obertes. Places limitades! 
Entra a cfp.cat i consulta els detalls dels cursos i la manera de fer la inscripció. 

 

No trobes el curs que busques? Contacta’ns! 

Al CFP som especialistes en formar els professionals del sector del metall. Si necessites formació en 

algun àmbit concret, posa’t en contacte amb nosaltres i et prepararem una proposta a mida. 

 
Polígon Industrial Els Dolors – Palau Firal, baixos 

08243 Manresa 

Telèfon 93 875 72 79 

cfp@cfp.cat 

www.cfp.cat 

https://www.cfp.cat/formacio/programacio-de-cursos/
mailto:cfp@cfp.cat

