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EXPERIÈNCIA D’ASCAMM

PRESENTACIÓ A LES EMPRESES

El 22 DE Juny 2017 vàrem organitzar una jornada per presentar el curs de

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil

professional de Motlles i Matrius que es durà a terme a l’Institut

Manolo Hugué de Caldes de Montbui.

Hi van participar 

representants del 

Departament 

d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, el 

Director de l’Institut Manolo 

Hugué i el President 

d’ASCAMM.



INICI DEL CURS

El 29 de Setembre 2017 es va iniciar el curs, que ha estat un èxit de

matrícula i ha començat amb el màxim d’alumnes i fins i tot amb llista

d’espera.

Els responsables de l’Institut estan molt agraïts per la donació de Motlles i

Matrius que han fet les empreses d’ASCAMM i per les estades que s’han

ofert als professors per poder actualitzar els seus coneixements.
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PROPERES ACCIONS DEL CURS

A partir del Gener i Febrer 2018 organitzarem visites dels alumnes a les

empreses associades.

Durant els mesos de Febrer i Març, els alumnes i les empreses

associades que ho vulguin podran tenir entrevistes. A partir de l’Abril

2018 s’iniciaran les pràctiques de Dual que seran al matí.
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MOLTES GRÀCIES

Domènec Pijuan

Secretari General

dpijuan@ascamm.org

 93 594 47 47

mailto:dpijuan@ascamm.org


FP DUAL – cas pràctic

25.gener.2018

Models industrials on les persones 

marquen la diferència



Diversitat de relació amb la 

formació

•Alumnes en pràctiques formació 

professional 

•Professors en pràctiques 

•Alumnes de PQPI – PTT

•Alumnes programa DILTET

•Becaris universitaris

•Pràctiques No Laborables

• FP DUAL



Les carències en el sector 

perfils d’ajustadors...

… també…

Fresadors

Torners

Erosionadors

Taladradors

Programadors CAM



Estudis per treballar en el sector

FAMILIA fabricació Mecànica

ESO --> CFGM + prova accés + CFGS (3 x 2)

 Mecanització

 Mecanització, perfil professional de manteniment i reparació en 
rellotgeria

 Soldadura i caldereria

Batxillerat tecnològic + CFSG (3 x 2)

 Construccions metàl·liques

 Disseny en fabricació mecànica

 Programació de la producció en fabricació mecànica

 Programació de la producció en emmotllament de metalls i 
polímers

 Òptica d'ullera Programació de la producció en 
fabricació mecànica de MOTLLES I 

MATRIUS (a partir curs 2017 – 2018
IES Manolo Hugué
– Caldes Montbui



 Entrevista prèvia i filtre

 Assignació d’un tutor 

 Trajectòria professional

 Si s’incorporen en plantilla, que 

segueixin estudiant

 No és mà d’obra gratis / barata! Se li 

dediquen molts esforços

Com ho fem!



 Valoració global MÉS que positiva... Sinó 
no continuaríem

Però cal tenir en compte
 Horaris restringits
 Un cost directe i indirecte
 Cometen errades
 Immaduresa com a persones
 Fidelitat relativa
 Alta rotació fins trobar “el brillant en brut”

OBJECTIU: formar persones pel sector

Valoració… pros i contres!



Gràcies per la vostra atenció

Calle Beato Oriol, naves nº 

18-19

Pol. Ind. Foinvasa

08110 Montcada i Reixac

Barcelona - SPAIN

Tel:  + (34) 93 564 59 61

www.dicomol.com

Mail: dcm@dicomol.com

mailto:dcm@dicomol.com

