
 

 

 

 

 

 

  

 

FORMACIÓ D’OFERTA 
 

 

Mecànica de manteniment de vehicle elèctric Del 13 d’Octubre de 2022 al 8 de Desembre de 2022 
Dijous de 18:00 a 21:00 

PRL C9 – Muntatge Per determinar 

Interpretació de plànols(20h) Del 3 de Novembre al 24 de Novembre 
Dimarts i Dijous de 18:00 a 21:00 

PRL C27 – Carretilles elevadores  (8h) Per Determinar 

 

 

FORMACIÓ DE DEMANDA 
 

 

Implantació de 5S a l’empresa 
(Hores a convenir amb l’empresa) 

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

Cursos de Prevenció de Riscos Laborals Oficials 
(Dates a convenir amb l’empresa) 

Cursos obligatoris del sector del metall. 

Mobile Academy 
(Hores a convenir amb l’empresa) 

Formació segons necessitats de l’empresa 

Inici, durada i preu a convenir amb l’empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ OCUPACIONAL 
 

 

FP DUAL ( Mecanització per arrencament de 

ferritja) 

550 hores repartides en un  65% a l’empresa i 

un 35% al CFP! 

Propera convocatòria: Novembre 2022 

Mecanització per arrencament de ferritja 
(certificat de professionalitat de nivell 2) 

550 + 80 hores  de pràctiques en empreses 

Propera convocatòria: desembre 2022 

 

Disseny de productes de fabricació mecànica 
(certificat de professionalitat de nivell 3) 

620 + 80 hores de pràctiques en empreses 

Propera convocatòria: gener 2023 

 

Muntatge i posada en marxa de béns d’equip i 
maquinària industrial (certificat de professionalitat de nivell 2) 

650 + 80 hores de pràctiques en empreses 

Propera convocatòria: gener 2023 

FORMACIÓ AVANÇADA PER ALS  

PROFESSIONALS DEL METALL 

 

Programació de cursos 
 2 0 2 2  
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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

