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ELECTROMECÀNIC/A
PERFIL PROFESSIONAL
Ocupació

Electromecànic/a

Altres ocupacions

Mecatrònic/a industrial; Muntador/a industrial; Muntador/a d’equips elèctrics; Muntador/a d’equips

relacionades

electrònics; Mantenidor/a de línia automatitzada; Muntador/a de béns d’equip; Muntador/a
d’automatismes pneumàtics i hidràulics; Instal·lador/a electricista industrial; Electricista de
manteniment i reparació d’equips de control, mesura i precisió; Tècnic/a mecànic/a; Tècnic/a elèctric

Àmbit d’actuació

Sectors i activitats econòmiques diverses del Berguedà
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DESCRIPCIÓ GENERAL
DE L’OCUPACIÓ
L’electromecànic/a és el/la professional que realitza la instal·lació, reparació,
posada en marxa i manteniment de sistemes industrials, de ventilació o vehicles
a motor (en funció del sector i l’activitat de l’empresa) en què s’interrelacionen
dispositius elèctrics, electrònics, mecànics, pneumàtics i hidràulics respectant les
normes vigents de medi ambient, qualitat, seguretat i salut laboral.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
L’ocupació d’electromecànic/a és relativament nova i, fins fa poc, existien
tècnics/ques elèctrics/ques i electrònics/ques per un costat i tècnics/ques
mecànics/ques, per un altre. Les persones entrevistades comenten: “Abans
hi havia la formació professional més segmentada, especialitzada en aquests
sectors, i des de fa quinze anys, la gent, des del 2000-2002, es va dedicar a la
construcció, els xavals que no volien estudiar, i era com un ofici desaparegut i la
necessitat continua existint. Hem anat tirant amb la gent de 40 anys, però ara ens
trobem que aquesta gent té gairebé seixanta i els hi queda poc per jubilar-se.”
És una feina que, després de l’era de la industrialització, s’ha convertit en un lloc
de treball transversal en tot el teixit industrial dels territoris. Tot i així, en la majoria
d’empreses encara tenen diferenciats dos perfils: elèctric/a i mecànic/a, però,
algunes d’elles, veuen la necessitat de tenir un únic perfil d’electromecànic/a, ja
que els coneixements tècnics tant dels uns com dels altres són necessaris per
realitzar les seves funcions. Comenten textualment: “Potser no és una bogeria
anar cap al perfil d’electromecànic, ara perquè està molt estructurat però també és
un problema perquè tot evoluciona cap a l’electromecànica, la persona com més
polivalent sigui, millor.”
Abans d’endinsar-nos en les competències que hauria de tenir un/a
electromecànic/a és important insistir en el fet que és un perfil professional amb
un ventall de funcions i competències força ampli, que es va acotant segons els
requeriments del sector i del tipus d’empresa. A banda d’això, cada empresa
exigeix diferents nivells competencials i requisits (com el temps d’experiència),
en funció de la dificultat tècnica de les funcions que han de realitzar els/les
electromecànics/ques a la seva empresa. Comenten textualment: “El problema
de la definició d’electromecànic és que és molt general, és com dir metge, no hi ha
ningú que sigui metge avui en dia, la gent és pediatra, és cardiòloga...”
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En aquest mapa s’inclouen totes les funcions que es poden arribar a desenvolupar
en el lloc de feina d’electromecànic/a, però s’han separat les funcions més pròpies
del/de la tècnic/a mecànic/a, del/de la tècnic/a elèctric/a i electrònic/a d’aquelles
que realitzen tant els uns com els altres.

FUNCIONS I TASQUES
TÈCNICS/QUES MECÀNICS/QUES
INSTAL·LAR,

PROGRAMAR

I

DESMUNTAR

SISTEMES

D’INSTAL·LACIONS

INDUSTRIALS, DE VENTILACIÓ I/O VEHICLES
• Realitzant el muntatge i el desmuntatge d’equips i instal·lacions i sistemes
mecànics, pneumàtics i hidràulics.
• Programant el sistema i ajustant i calibrant els sensors d’acord amb els
paràmetres de funcionament.

Un cop feta la instal·lació de la maquinària,
haurà de realitzar la comprovació del
funcionament correcte.

REALITZAR EL MANTENIMENT CORRECTIU DELS EQUIPS, DE LA MAQUINÀRIA I
DELS VEHICLES
• Identificant la causa de les avaries i incidències mecàniques, pneumàtiques i
hidràuliques dels equips, màquines i/o vehicles.
• Realitzant reparacions mecàniques, pneumàtiques i hidràuliques complexes
d’equips, màquines i/o vehicles; un cop feta la reparació, en comprova el
correcte funcionament.
• Realitzant reparacions menors per corregir falles o canvis de peces gastades
i/o defectuoses i portant a terme les comprovacions pertinents.
Algunes empreses contracten serveis
professionals externs per a aquesta tasca.

• Reconstruint màquines i/o equips danyats.
• Seleccionant els materials i les tècniques més adients per a les reparacions
mecàniques, pneumàtiques i hidràuliques i per al manteniment d’equips,
màquines i vehicles.

REALITZAR EL MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS I/O LA MAQUINÀRIA
• Realitzant la planificació i coordinació de les tasques.

La planificació i coordinació de les tasques de
l’àrea, la realitza l’encarregat/da de l’àrea, tot i que,
en funció de l’empresa, té més o menys autonomia
per realitzar aquesta tasca o fer-hi suggeriments.
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• Realitzant proves i verificacions periòdiques per comprovar el bon funcionament
de la part mecànica, pneumàtica i hidràulica dels equips i/o la maquinària.
• Realitzant modificacions mecàniques complexes per fer-les més operatives.

En algunes empreses les modificacions complexes les realitza el/la cap d’operacions o encarregat/da. En d’altres l’enginyer/a
és qui decideix el tipus de modificació que ha de fer-se, però qui la fa és el/la tècnic/a mecànic/a.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
En el perfil professional de mecànic/a existeixen quatre especialitats: muntador/a,
soldador/a, hidràulic/a i fresador/a-torner/a. Generalment, un/a professional de
la mecànica no sap realitzar les funcions de totes les especialitats, per tant, els
coneixements tècnics requerits dependran de les funcions específiques de cada
especialitat. També acostuma a passar que hi hagi l’especialització de fresador/a
i la de torner/a, ja que un/a torner/a es pot convertir fàcilment en fresador/a, però
no al revés.

TÈCNICS/QUES ELÈCTRICS/QUES I ELECTRÒNICS/QUES
INSTAL·LAR, PROGRAMAR I DESMUNTAR CIRCUITS I SISTEMES D’INSTAL·LACIONS
En funció de l’empresa, només instal·la i
desinstal·la equips i instal·lacions industrials.

INDUSTRIALS
• Realitzant el muntatge i desmuntatge d’equips i instal·lacions, sistemes
elèctrics i electrònics industrials i/o de vehicles de motor.
• Interpretant plànols, croquis i esquemes de quadres elèctrics pel muntatge de
sistemes industrials i/o vehicles.
• Realitzant instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió, d’il·luminació i de
control d’automatismes.
• Programant el sistema d’acord amb els paràmetres de funcionament: ajustant,

Hi ha empreses que subcontracten les
instal·lacions de mitja tensió.

calibrant i parametritzant els sensors perquè s’hi adeqüin i verificant el correcte
funcionament.

En algunes empreses tan sols comprova i ajusta el funcionament dels sensors.
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REALITZAR EL MANTENIMENT CORRECTIU DELS EQUIPS I/O LA MAQUINÀRIA
• Identificant la causa de les avaries i incidències elèctriques dels equips,
màquines i/o vehicles.

•

Algunes empreses subcontracten
aquesta tasca.

•

La modificació, en algunes empreses,
la realitza el/la cap d’operacions.

• Realitzant reparacions i/o modificacions elèctriques complexes d’equips,
màquines i/o vehicles.
• Seleccionant els materials i les tècniques més adients per a les reparacions
elèctriques i electròniques i per al manteniment d’equips i/o màquines.

REALITZAR EL MANTENIMENT PREVENTIU I PREDICTIU DELS EQUIPS I/O LA
MAQUINÀRIA
• Realitzant el seguiment de la planificació i coordinació de les tasques
específiques de manteniment relacionades amb la instal·lació elèctrica
industrial o dels vehicles.
• Realitzant proves i verificacions periòdiques per comprovar el bon funcionament
de la part elèctrica i electrònica dels equips, màquines i/o vehicles.

La planificació de les tasques la
l’encarregat/da de l’àrea, tot i que
poden prioritzar les tasques a fer
funció de la urgència i importància
cadascuna.

fa
es
en
de

• Seguint el pla de manteniment preventiu i reportant les tasques realitzades al/a
la cap o responsable.

ALTRES FUNCIONS DELS/DE LES TÈCNICS/QUES
MECÀNICS/QUES, ELÈCTRICS/QUES I ELECTRÒNICS/QUES
(ELECTROMECÀNICS/QUES)
REALITZAR INFORMES, PLÀNOLS I ALTRES DOCUMENTS PER ESPECIFICAR LES
FALLES, CORRECCIONS I/O MILLORES DELS EQUIPS PEL QUE FA A L’ELECTRÒNICA,
MECÀNICA, PNEUMÀTICA I HIDRÀULICA

En algunes empreses aquesta funció la faria
l’encarregat/da directe/a del/de la tècnic/a
mecànic/a, elèctric/a i/o electromecànic/a.

• Realitzant i interpretant croquis i plànols d’utillatges i eines per a l’execució
dels processos definint les solucions constructives en cada cas.

Excepcionalment, en alguna empresa ho realitza algun/a electromecànic/a més avançat/da o amb
més iniciativa. En cas que no existeixi aquesta persona, ho realitza el/la cap de manteniment o cap
d’operacions, la resta d’electromecànics/ques únicament interpreten croquis i plànols.

• Proposant mesures correctores per a les incidències i preventives per a la
millora dels processos productius.

En algunes empreses, aquesta funció
la realitza el/la cap d’operacions o
encarregat/da.
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COMUNICAR L’EXISTÈNCIA DELS RISCOS AMBIENTALS I LABORALS I PROPOSAR
MESURES DE PREVENCIÓ I DE MILLORA

•

En la majoria dels casos només comunica els riscos que detecta; la seva funció no és ni identificar-los ni
analitzar-los. En cas que n’identifiqui, els comunica a la persona responsable i actua en cas d’incident. En
algunes empreses, aquesta funció la realitza l’encarregat/da de manteniment o el/la cap.

•

En alguns casos es demana la redacció d’informes per a l’anàlisi pertinent.

PARTICIPAR ACTIVAMENT I/O SUGGERIR ACTUACIONS ALS/A LES EMPRESARIS/ÀRIES
I CAPS DE DEPARTAMENT EN EL MANEIG I MANTENIMENT DELS EQUIPS I
INSTAL·LACIONS ELECTROMECÀNIQUES I ELS PLANS DE MILLORA (P. EX.

•

En alguns casos, es demana la
redacció d’informes per a aquest
assessorament.

•

En algunes empreses aquesta
funció la realitza l’encarregat/da.

RENDIMENT DE LES MÀQUINES, SI EL MANTENIMENT ÉS EXCESSIU, ETC.)

MANTENIR NETA I ORDENADA LA SEVA ZONA DE TREBALL
• Recollint els estris utilitzats i guardant-los al lloc corresponent.
• Realitzant el reciclatge pertinent dels residus generats durant la instal·lació o
reparació.

El reciclatge pot ser més o menys complex en funció de diverses variables (complexitat de la instal·lació, tipus
de reparació, tipus d’activitat de la fàbrica...). Així doncs, en alguns casos han de fer un reciclatge similar al
domèstic i en d’altres cal tenir coneixements més tècnics per al tractament de certs residus i/o peces velles.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
En aquelles empreses que tenen segmentats els llocs de feina dels professionals
electromecànics en tècnics/ques mecànics/ques i tècnics/ques elèctrics/ques i
electrònics/ques, s’han diferenciat les funcions i tasques en funció del lloc de treball.
També s’ha volgut diferenciar un conjunt de funcions i tasques que realitzen tant
els professionals elèctrics i electrònics com els mecànics. Una de les empreses
entrevistades del sector de la mineria comenta: “Nosaltres no tenim ningú que
sigui electromecànic, tenim elèctrics i mecànics.” Tot i així, hi ha empreses que
tenen molt separades les funcions: “Tenim separada la part mecànica de la part
elèctrica de manera que cadascú té les seves funcions, però també és cert que, de
mica en mica, ens hem adonat que un mecànic amb coneixements d’electricista
és millor, i a la inversa també perquè al final col·laboren tots, ens falta un canvi de
xip, però també ens interessa unir aquesta figura.”
En el cas de les empreses que no tenen segmentades les funcions i tasques en
mecànics/ques i elèctrics/ques i elctrònics/ques, per tant, únicament tenen la
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figura d’electromecànic/a, les funcions i tasques que hauria de realitzar són la
suma de les del/de la tècnic/a mecànic/a, elèctric/a i electrònic/a.
Comenten textualment: “És més fàcil que un tècnic elèctric aprengui a tocar certes
coses de mecànica, que no a l’inrevés. Ara bé, com més coneixements i habilitats
tinguin d’ambdues branques, més fàcilment podran créixer dins d’una empresa o
d’un sector.”
S’ha volgut fer aquesta diferenciació de tasques perquè aquest perfil tingui utilitat
per a qualsevol tipus d’empresa, independentment del grau d’especialització que
tingui.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

7

MAPA OCUPACIONAL. ELECTROMECÀNIC/A

COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES TÈCNIQUES
Les competències tècniques d’un/a electromecànic/a són el conjunt de
coneixements relacionats amb aquells conceptes i tècniques necessàris per a
l’òptim acompliment de les seves funcions dins de la fàbrica.
• Coneixements avançats d’electricitat i electrònica (principalment, per a
l’elèctric/a i electrònic/a).

•

Algunes empreses prioritzen els coneixements elèctrics i electrònics per sobre dels mecànics perquè és més fàcil ensenyar-li
a un/a tècnic/a elèctric/a els coneixements mecànics. En d’altres on la majoria de tècnics/ques són mecànics/ques, no són
necessaris aquests coneixements.

•

En funció de l’empresa, són necessaris aquests tipus de coneixements en un nivell bàsic o avançat.

• Coneixements i ús de les tècniques de dibuix tècnic per realitzar i interpretar
croquis, plànols i esquemes de quadres elèctrics.
• Coneixement i ús dels materials i les tècniques d’unió i muntatge (principalment,
pel/per la mecànic/a-muntador/a).
• Tècniques de soldadures per realitzar reparacions (principalment, pel/per la
mecànic/a-soldador/a).

En algunes empreses, només és necessari
saber interpretar-los i en d’altres han de
tenir aquests coneixements en un nivell
bàsic i millorar-los en el desenvolupament
de la seva feina.

• Coneixement i ús de maquinària electrònica, hidràulica i/o pneumàtica
específica del sector (principalment pel/per la mecànic/a-hidràulic/a, però en
algunes empreses també per l’elèctric/a).

En funció del sector i dels materials que fa servir cada empresa utilitzen diferents tipus de maquinària.
Per exemple, al sector de la mineria fan servir maquinària hidràulica ja que mouen materials molt
pesats.

• Coneixements de programes informàtics específics en el sector.

•

Algunes empreses tenen programes específics interns i, per tant, fan formació interna. Per al mode
d’usuari i consulta la maquinària ja inclou una mica de programació, tot i que no és indispensable.

•

En el cas dels/de les electromecànics/ques de vehicles han de conèixer els TLC (Programes Tester per
la identificació d’avaries).

•

Aquesta competència l’ha de tenir especialment el/la fresador/a-torner/a per poder programar la peça
nova a partir del motlle. Existeixen dos tipus de torns, el manual (és molt difícil trobar professionals que
el sàpiguen utilitzar) i el de control numèric, per a produccions contínues.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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• Coneixement de les característiques i ús de les tècniques de fabricació
d’avantguarda.
• Coneixement dels sistemes i de les pràctiques de gestió de residus i cura del
medi ambient del tipus d’indústria específica.
• Mètodes de gestió de projectes i d’equips humans.

En algunes empreses, els perfils
professionals que hi treballen no disposen
de coneixements d’avantguarda, tot i que
els consideren necessaris per a les noves
incorporacions. Per d’altres empreses,
els coneixements d’avantguarda no són
necessaris.

En ocasions, es crea un equip per realitzar una feina específica i
l’electromecànic/a ha de liderar-lo.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
En aquest apartat s’han inclòs totes les competències tècniques que hauria de
tenir un perfil professional d’electromecànic/a de referència, però cal tenir en
compte que el nivell d’exigència d’aquestes vindrà donat pel grau de dificultat de les
funcions requerides per cada empresa. Comenten textualment: “En una empresa
caldran més unes i en una altra caldran unes altres. La feina d’un electromecànic
és una feina que, per molt que hagis estudiat, quan entris a treballar en un lloc
necessitaràs que t’ensenyin a fer tot. Tenir un nivell alt de coneixements tècnics
t’ajudarà a comprendre abans les funcions que volen que desenvolupis a cada
empresa on vagis a parar.”

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Les competències bàsiques d’un/a electromecànic/a són aquell conjunt de
coneixements reconeguts en un determinat context socioeconòmic com a
prerequisits de funcionament social.
• Coneixement del català i castellà, escrit, parlat i llegit (B1).
• Coneixement d’una tercera llengua estrangera, anglès i/o francès (B1).

Es requereix un nivell bàsic d’una de les
dues llengües oficials tant parlat com
escrit i llegit, tot i que en algunes empreses
es requereix un nivell mig parlat però no
és necessari escriure’l correctament. De
fet, a les empreses entrevistades, hi ha
moltes persones d’altres nacionalitats
que han après el castellà i entenen
perfectament el català.

Tot i que no és imprescindible, és molt valorada la comprensió d’alguna
llengua estrangera, per poder comunicar-se amb clients/es i proveïdors/es,
per parlar amb clients/es d’altres nacionalitats, quan s’instal·la una màquina
estrangera a la fàbrica i venen els tècnics/ques de diferents països, o en el cas
que es treballi a l’estranger.

• Domini del càlcul funcional i coneixements del sistema mètric internacional,
principalment saber sumar, restar, multiplicar, dividir i, sobretot, mesurar (nivell
mig).
• Competències digitals (nivell bàsic o mig).

•

Es requereix un nivell bàsic o mig de competències digitals, d’ofimàtica
i d’informàtica, en funció de l’empresa.

•

El paquet office és imprescindible per l’electrònic/a, tot i que cada
empresa té els seus programes específics.

Cada professional de la mecànica ha
de conèixer i saber utilitzar la unitat de
mesura específica (mil·lèsimes, bars –de
pressió–, etc.).

• Coneixement i ús de les tècniques de gestió de la prevenció de riscos laborals
específics del sector.

•

Totes les empreses fan formació interna per adquirir aquests coneixements i tècniques específiques
de cada sector, tot i que és valorable que tinguin altres cursos de prevenció de riscos. Tot i així, alguna
empresa considera que es fan molts cursos de prevenció de riscos laborals que no serveixen per les
necessitats específiques de l’empresa i l’han de tornar a fer.

•

Hi ha empreses que consideren un valor afegit que la persona tingui un títol homologat de nivell bàsic
en prevenció deriscos laborals perquè pugui actuar com a recurs preventiu. Per exemple, pel cas dels/de
les mecànics/ques consideren que el/la cap d’un equip ha de ser un recurs preventiu; per tant, alguna
empresa comenta que un 50% de la plantilla com a mínim ha de tenir aquesta formació per garantir que
sempre hi hagi prou persones treballant que tinguin aquests coneixements.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

10

MAPA OCUPACIONAL. ELECTROMECÀNIC/A

• Coneixements bàsics dels sistemes i de les pràctiques de gestió de residus
(reciclatge a nivell domèstic).

•

Tret de les especificitats de cada tipus d’indústria, pel que fa a les competències de gestió de residus,
només es demana un nivell bàsic ja que la majoria d’empreses fan un reciclatge molt semblant al domèstic
(paper i cartró, vidre, envasos, orgànic i inorgànic) i en tot cas, si fos necessari, l’empresa dona aquest tipus
de formació.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
El Recurs Preventiu és una o diverses persones designades per l’empresa i
capacitades en el nivell de formació adequat en prevenció de riscos laborals, que
disposen dels mitjans i coneixements necessaris, i són suficients en nombre per
vigilar el compliment de les activitats preventives que així ho requereixin.
La presència del Recurs Preventiu davant un risc o situació concreta, és una
mesura preventiva complementària que té com a finalitat vigilar el compliment de
les activitats preventives establertes per l’empresa per a aquest risc o situació i
no podrà ser utilitzada amb la finalitat de substituir aquelles mesures de protecció
que siguin preceptives. La presència d’un Recurs Preventiu no habilita per realitzar
aquells treballs que estan prohibits, ja sigui per Llei o per l’Avaluació de riscos.
[Crespo, M. M.; Bezares, M. P.; Valencia, M.; Fernández, J.; López, L.; Moreno, F. J.
(2011) Manual del Recurso preventivo. OSALAN. Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales].

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Les competències transversals d’un/a electromecànic/a són un conjunt de
competències d’ampli abast que interactuen per donar resposta a les situacions
diverses i de diferents nivells de complexitat que es poden donar en el lloc de treball.
Es divideixen en tres subgrups: d’identificació, de relació i d’afrontament.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
En general, les persones entrevistades han coincidit que totes les competències
transversals contemplades en aquest document eren importants, però algunes
d’aquestes competències, tot i que desitjables, no les consideraven tan importants
com d’altres. Per tant, cal distingir entre les competències molt valorades i
les bastant valorades, diferenciant aquelles que són necessàries en un nivell
alt (imprescindibles), d’aquelles que complementen el perfil però que no són
necessàries en un nivell tan elevat.

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ

AUTOCONEIXEMENT (bastant valorat)
Capacitat per reconèixer les pròpies potencialitats, els límits personals i
professionals i definir mesures correctores. I capacitat per prendre consciència
de la influència dels propis punts forts i febles en relació als propis objectius i les
persones amb les què s’interactua.

Es fa evident quan...

• Capacitat d’identificar les competències clau a adquirir i/o millorar, en relació al
perfil professional de referència.

•

• Capacitat de construir una imatge professional realista i positiva valorant i
confiant en les capacitats pròpies.

Es fixa en la forma de treballar dels/de
les electromecànics/ques amb més
expertesa i experiència per aprendre’n
tot el que pugui.

Es fa evident quan...
•

Admet i expressa verbalment que alguna feina que se li encomana no se li dona bé o no la sap fer.

•

Té una higiene personal adequada, porta la roba de treball neta, encara que s’embruti manipulant
màquines. Es canvia la roba de treball sempre que sigui possible.

•

Es presenta a treballar o a l’entrevista de feina amb una imatge adequada a la cultura de l’empresa,
encara que la seva feina impliqui embrutar-se.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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• Capacitat d’autoavaluar la realització de la seva feina.
Es fa evident quan...
•

Reconeix aquells punts forts i debilitats que el/la seu/seva responsable identifica amb l’objectiu
d’apoderar-lo/la en el seu lloc de treball per tal d’assumir noves funcions i responsabilitats.

•

Revisa regularment la feina feta per comprovar que s’han assolit els resultats de la productivitat en quantitat
i qualitat.

DISPOSICIÓ A L’APRENENTATGE (molt valorat)
Valorar l’aprenentatge com un element per al desenvolupament i millora
professional, reconeixent els interessos i les necessitats de millora. Mantenir
una actitud positiva cap a l’aprenentatge per optimitzar les competències
professionals i desenvolupar amb èxit l’activitat laboral.

• Capacitat d’identificar les necessitats formatives i demostrar disposició a fer
formació contínua amb l’objectiu d’adaptar-se al lloc de treball i dominar noves
eines, sistemes de treball, etc.
Es fa evident quan...
•

Està predisposat/da a treballar amb una nova maquinària quan se n’incorpora a les fàbriques, ja sigui
per millorar el procés productiu o fabricar nous productes, aprendre’n les especificitats per poder
muntar-la i/o reparar-la.

•

És capaç d’aprendre l’ofici quan li és nou, adquirir o millorar els coneixements i habilitats necessaris
per realitzar la feina de forma òptima i aprendre a utilitzar la maquinària específica de cada empresa.

• Demostrar disposició per aprendre de les situacions noves i imprevistes, a banda
dels canvis i problemes del flux de treball.
Es fa evident quan...
•

Aprèn de l’experiència que es deriva de les situacions crítiques; per exemple, quan hi ha hagut un error en
alguna instal·lació que ha generat un mal funcionament de la màquina o de la línia.

•

Coneix un ampli ventall i tipus de reparacions tot i que a l’empresa les funcions de mecànic/a i elèctric/a
estiguin segmentades en dos perfils diferenciats.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

13

MAPA OCUPACIONAL. ELECTROMECÀNIC/A

SITUACIÓ EN EL CONTEXT (bastant valorat)
Capacitat per identificar, avaluar i comprendre les característiques, els
requeriments i les normes escrites i no escrites de cada situació que viu
l’organització i/o de l’entorn, amb l’objectiu d’assolir un òptim compliment de les
pròpies responsabilitats i funcions.

• Conèixer les normes (escrites i no escrites) que regeixen les relacions entre els
diferents càrrecs i tenir clares les funcions i tasques en relació al propi lloc de treball.
Es fa evident quan...
•

Si va a casa d’un/a client/a, és capaç d’oferir una imatge positiva i realista de l’empresa que representa;
adapta els seus comportaments al que n’espera un/a client/a que pot ser de naturalesa molt diversa.

•

En les empreses alimentàries, coneix quines són les normes d’higiene i les compleix exhaustivament, com
per exemple: dutxar-se abans d’entrar a la feina, rentar-se les mans abans d’entrar a la zona de treball, no
dur begudes mentre s’està treballant, etc.

• Conèixer la posició dintre de l’organització i saber on comença i on acaba el rol que
s’està exercint.
Es fa evident quan...
•

Realitza les seves funcions i n’assumeix les responsabilitats sense perdre de vista la seva posició
respecte la resta de professionals que formen l’equip.

PENSAMENT ANALÍTIC I CRÍTIC (molt valorat)
Capacitat per identificar i comprendre una situació o un problema complex i no
evident, ser capaç d’interrelacionar els seus components i reconèixer les causes
i les seves conseqüències o implicacions. Establir interrelacions i vincles causals
entre situacions i/o problemes que aparentment no estan connectats.

• Saber llegir, analitzar i avaluar la informació clau per millorar el procés, els
mètodes i les tècniques pel desenvolupament de les seves funcions.

Es fa evident quan...
•

• Entendre, assimilar i elaborar informació i utilitzar-la per a la detecció i resolució
de problemes, evidents i no evidents.

Anota els detalls de les avaries que li
semblen significatius per poder-ne
utilitzar la informació en futures situacions
crítiques.

• Saber interpretar els indicadors que reflecteixen la situació i evolució de l’activitat
i prendre decisions a partir del coneixement generat amb aquesta informació.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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• Aplicar el raonament creatiu, inductiu i conceptual per trobar la millor solució a un
problema, establir prioritats per actuar i entendre els avantatges i desavantatges
de cada decisió.
• Identificar els factors del context essencials per al bon funcionament de l’àrea i
de l’organització.

Es fa evident quan...
•

Abans de realitzar una reparació
complexa, analitza les diferents
maneres de fer-la per escollir-ne la
més eficaç i eficient; realitza croquis i
plànols en cas necessari.

• Capacitat d’abstracció i de diferenciar els elements importants o prioritaris dels
que no ho són.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
La competència d’identificació que destaquen com a més important és la
disposició a l’aprenentatge, ja que serà la que permeti al/a la professional millorar
la resta de competències. Les empreses expressen que tenen dificultats per
contractar personal amb els coneixements i les habilitats requerides per al lloc de
feina, per tant, cal que les noves incorporacions estiguin disposades a aprendre
l’ofici. A banda d’això, aquesta competència és la que el/la farà créixer dins de
qualsevol empresa, ja que encara que es disposi de molta formació o molta
experiència, cada fàbrica i les màquines específiques de cada sector són molt
diferents. A la majoria d’empreses entrevistades, els/les treballadors/es tenen
l’oportunitat de promocionar-se en funció de les seves habilitats, però sobretot de
la seva disposició a l’aprenentatge.
Com que es tracta d’una professió transversal a tot el sector industrial (sigui quin
sigui el tipus d’activitat i el tipus d’empresa), a causa de l’ampli ventall de funcions
que pot acabar desenvolupant un/a electromecànic/a en qualsevol d’aquestes
empreses, és important que la persona conegui allò que se li dona bé i allò que no.
En canvi, hi ha empreses que no ho consideren necessari, ja que és l’encarregat/da qui
identifica els punts forts i febles dels/de les treballadors/es i li encomana feines
diferents tenint en compte les seves habilitats.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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COMPETÈNCIES DE RELACIÓ

COMUNICACIÓ (molt valorat)
Saber expressar un missatge (informació, idea, pensament) de manera clara
i concreta, utilitzar adequadament el llenguatge verbal i no verbal, i escoltar i
comprendre els missatges de les persones de l’entorn.

• Saber escoltar activament ordres i indicacions i necessitats de l’encarregat/da,
així com de la resta de companys/es, i tenir capacitat per donar una resposta
positiva i adequada.
• Capacitat per oferir la informació que necessiten altres membres de l’equip per
realitzar les seves funcions i tasques de manera òptima.

Es fa evident quan...
•

En el moment d’anar a arreglar una
avaria, escolta i fa les preguntes
pertinents als/a les operaris/àries per
entendre el problema amb l’objectiu de
trobar-ne el motiu i poder-la reparar al
més aviat possible.

Es fa evident quan...
•

Un cop acabat el seu torn, transmet la informació necessària per a l’òptim funcionament del torn
següent; explica de forma detallada i clara les incidències i/o instruccions donades pel/per la cap
durant el torn anterior.

•

Quan participen diverses persones en la reparació d’una màquina, quan desmunta la màquina,
ofereix tota la informació i explicacions necessàries al/a la mecànic/a encarregat/da de reparar
la peça o fer-ne una de nova perquè pugui realitzar la seva feina de la millor manera possible.

RELACIÓ INTERPERSONAL (molt valorat)
Capacitat i habilitat per relacionar-se amb els/les companys/es de feina i altres
professionals de l’entorn laboral de manera satisfactòria, mantenint una actitud
assertiva i constructiva. Mostrar una actitud oberta vers les relacions, amb
respecte; establir relacions professionals basades en la confiança i la cooperació;
demanar i oferir ajuda sempre que sigui necessari.

• Capacitat per respectar i valorar el treball de la resta de companys/es.
Es fa evident quan...
•

Realitza la seva feina tenint en compte l’impacte en tota la cadena de producció, en el treball dels/de
les seus/seves companys/es i el nivell de qualitat que s’espera dels resultats finals, per exemple en la
reparació d’una màquina, o la fabricació d’una peça per a un/a client/a, activitats en les quals hi ha diverses
persones implicades com el/la muntador/a, el/la soldador/a i el/la torner/a.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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• Donar una resposta adequada a les demandes de clients/es, proveïdors/es i
companys/es a partir de les ordres rebudes per l’encarregat/da.
Es fa evident quan...
•

Tracta amb empatia als/a les clients/es i/o companys/es, evita malentesos o interpretacions
errònies i afavoreix un ambient de treball òptim per tal de donar respostes adequades.

•

Es mostra respectuós i ofereix solucions a les demandes quan realitza instal·lacions o
reparacions a casa del/de la client/a, ja sigui de maquinària o de sistemes de ventilació.

• Capacitat per fer suggeriments de millora en el moment i l’espai més adequats.
Es fa evident quan...
•

A l’inici de la jornada quan es fa el repartiment de tasques a cadascun/a dels/de les tècnics/ques,
fa suggeriments de canvi de tasques en funció del seu coneixement sobre la feina pendent per
entregar a un/a client/a o el pla de manteniment preventiu.

•

En cas que l’empresa hagi de substituir maquinària per una de nova, suggereix els requeriments
i el tipus de màquines més adequades per optimitzar la feina, en funció dels seus coneixements.
Es fa evident quan...

• Establir relacions professionals basades en la confiança i la cooperació;
reconèixer l’autoritat de les persones amb major grau de responsabilitat.
• Capacitat per oferir la seva opinió encara que sigui contrària a l’/la interlocutor/a
si és per millorar el treball propi o el de la resta, sempre en el moment adequat
per fer-ho.

•

En empreses que tenen els perfils de
mecànic/a i d’elèctric/a, el/la tècnic/a
elèctric/a ajuda a resoldre les avaries
mecàniques i, a la inversa, en aquells
dies en els que la majoria de les avaries
són elèctriques.

Es fa evident quan...
•

Dona l’opinió de forma assertiva quan no està d’acord amb les indicacions del/de la cap per millorar
el rendiment, els timings, etc.

TREBALL EN EQUIP I LIDERATGE (molt valorat)
Capacitat per treballar de forma cooperativa i coordinada amb totes les persones
de la fàbrica, de l’àrea o secció. Ser capaç d’orientar l’equip a l’assoliment dels
objectius motivant-lo i recolzant-lo en la realització de les seves funcions i tasques.

• Tenir present que els objectius propis són part dels objectius de l’equip i de
l’activitat global de l’empresa.
Es fa evident quan...
•

Se sent part de l’equip i té present tant les necessitats de la resta de companys/es com de la clientela quan ha
d’instal·lar o reparar algun tipus de maquinària.

•

Aporta els seus coneixements en reparacions complexes on són necessàries diverses persones per desmuntar part
de la màquina i substituir un peça.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

17

MAPA OCUPACIONAL. ELECTROMECÀNIC/A

Es fa evident quan...

• Conèixer l’impacte que té la pròpia feina en altres membres de l’equip i viceversa;
•

oferir ajuda als/a les companys/es que ho requereixin.
• Capacitat per seguir les indicacions dels/de les encarregats/des i la resta de

Actua amb serenitat davant d’una avaria i
demostra ser conscient que la seva feina
és transversal en tota la línia de producció.

companys/es que afecten al resultat final.
Es fa evident quan...
•

Deixa l’espai de treball net i ordenat pensant en els/les companys/es que
fan el següent torn.

Es fa evident quan...
•

• Capacitat per motivar les persones de l’equip, conduir-lo cap a l’objectiu i avaluar
el treball i el resultat de la feina realitzada.

Coordina el treball d’un equip que es
trasllada per realitzar una feina fora
de l’empresa a casa del/de la client/a i
s’assegura que el resultat és l’òptim.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
Tot i que les competències de relació són les més valorades, destaca la comunicació.
Una escolta activa i una comunicació assertiva seran claus per poder entendre les
explicacions de la clientela o els/les operaris/àries de producció quan cal instal·lar
o reparar una màquina, i per explicar als/a les encarregats/des i directius/ves
les reparacions fetes. Comenten textualment: “No han de ser comunicadors
excepcionals, però sí que han de saber escoltar el requeriment del client respecte el
problema o avaria, i després saber explicar la solució.”
Totes les empreses asseguren que la relació interpersonal és una competència clau
per mantenir un clima laboral adequat i treballar millor en equip. Pel que fa a les
empreses que tenen com a activitat exclusiva la reparació de maquinària industrial,
és important tenir una bona relació interpersonal orientada cap a la clientela, ja que
hauran d’anar a reparar màquines a altres empreses i tractar personalment amb
els/les clients/es. Han comentat textualment: “Quan treballes a casa del client, el
tracte amb ell ha de ser exquisit, estar a la seva disposició, escoltar-lo i oferir-li
solucions als problemes que pugui tenir.”
També valoren que siguin capaços/ces d’expressar la seva opinió, de fet valoren
“sobretot la comunicació entre companys i amb els caps, i donar l’opinió
correctament encara que el cap digui una altra cosa, el cap no és Déu ni té la veritat
absoluta.”
Els/Les electromecànics/ques, tot i que han de poder realitzar la seva feina amb
autonomia, han de treballar en equip per aconseguir l’objectiu comú, és a dir, muntar
una màquina, reparar-la, etc. També és important que se sàpiguen coordinar amb
altres companys i companyes en el moment de realitzar instal·lacions o reparacions
complexes o feines específiques, fins i tot en algunes empreses se’ls demana una
certa habilitat per liderar equips.
Els/Les mecànics/ques es desplacen a la casa del/de la client/a en equips de tres
persones i hi ha una persona que respon per l’empresa. Cita textual: “El lideratge i la
gestió de persones és molt important per aquell professional que es responsabilitza
de la feina ben feta i dona la cara per l’empresa.”

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT

RESPONSABILITAT (molt valorat)
Capacitat de prendre decisions i executar les funcions del lloc de feina des de la
implicació i el compromís, tenint en compte els requeriments i les indicacions
rebudes i els criteris propis d’actuació.

• Treballa seguint els passos, els mètodes i procediments establerts per
l’empresa i acomplint amb els terminis.
Es fa evident quan...
•

Executa les tasques definides en el pla de manteniment preventiu i reporta a l’encarregat/da la informació
de les tasques realitzades.

•

Realitza aquelles tasques que resulten més monòtones amb igual nivell d’eficàcia i eficiència.

• Seguir els estàndards de seguretat i qualitat fixats dins de l’empresa.
Es fa evident quan...
•

En el cas dels/de les electromecànics/ques de vehicles, en fa un test rigorós i s’assegura de que tots els
paràmetres de l’electromecànica del vehicle estiguin ben calibrats abans de l’entrega al/a la client/a.

•

Utilitza ulleres, guants, botes i tota la indumentària necessària per evitar accidents laborals i mantenir les normes
d’higiene.

•

Té cura dels estris i de les màquines que toca.

•

Davant d’un incident –per exemple, de vessament d’un producte químic– actua segons el protocol, encara que
la seva funció no sigui d’identificar ni analitzar els incidents que poden provocar una situació de risc laboral o
ambiental.
Es fa evident quan...

• Complir amb els requeriments del lloc de treball i els deures derivats de la seva
•

relació contractual.
• Conèixer i interioritzar la missió, els valors i els objectius de l’organització.

Arriba puntual, respecta l’hora de
sortida i utilitza la roba adequada.

Es fa evident quan...
•

Quan és la imatge de l’empresa es comporta alineat amb l’estratègia,
encara que realitzi tasques operatives quan va a treballar a casa del/de
la client/a.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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ADAPTABILITAT (molt valorat)
Capacitat crítica, constructiva i positiva per generar estratègies de resposta als
canvis i a les noves exigències de cada situació. Capacitat de cercar i aplicar
respostes àgils i eficaces davant de situacions, entorns, persones, responsabilitats
i tasques canviants, d’integrar el canvi de manera positiva i constructiva.

• Estar obert/a i acceptar els canvis (imprevistos, nous sistemes, noves eines de
treball, noves directrius, etc.) amb una actitud positiva i constructiva.
Es fa evident quan...
•

Està disposat/da a canviar el seu horari laboral si alguna instal·lació o reparació ho requereix. Quan una
màquina està aturada i és el moment més òptim de soldar-la, està disponible, encara que sigui en un
horari diferent.

•

Està disposat/da a viatjar per realitzar reparacions a clients/es (això és típic de les empreses que
estrictament reparen maquinària industrial o sistemes de ventilació).

•

Es mostra obert/a a conèixer i incorporar noves tecnologies industrials, i a aprendre’n les especificitats.

Es fa evident quan...

• Adaptar el temps de la seva feina quan el procés ho requereix.
• Capacitat d’assumir altres funcions i tasques que a priori no es tenen assignades
amb una actitud positiva.
Es fa evident quan...
•

•

Augmenta el ritme de treball i es
queda més hores per acabar la
feina durant els pics; per exemple,
s’ha de fer l’entrega d’una màquina
reparada a un/a client/a.

Accepta fer tasques de magatzem per l’aprovisionament de peces de recanvi, o
la formació de nous companys i companyes, etc.

GESTIÓ DE L’ESTRÈS I DE LES EMOCIONS (molt valorat)
Capacitat d’identificar, analitzar i controlar els sentiments i les emocions
generades en situacions de diversa naturalesa dins el context laboral i de desplegar
estratègies adequades per afrontar-les. Principalment aquelles que vivim de
forma negativa i que han estat generades en situacions de pressió, de conflicte
i/o estressants. Cercar estratègies adequades per al seu control i superació, així
com aconseguir el control de l’expressió física que les acompanya.

• Habilitat per interpretar les situacions difícils de l’activitat pròpia com a oportunitats
de desenvolupament i creixement personal i professional.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Moreno, J.; Hidalgo, M. (2017)
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Es fa evident quan...

• Tenir un bon nivell d’autoconeixement i confiança personal respecte les limitacions,
les habilitats i capacitats pròpies per solucionar una situació estressant.
• Actuar amb agilitat i donar una resposta adequada, mantenint el control sobre
si mateix/a, davant els canvis, incidències o problemes per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.

•

Manté el rendiment i acaba la
feina en el temps previst, malgrat
que hi hagi una acumulació de
feina en un moment puntual que li
pugui generar estrès.

Es fa evident quan...
•

És capaç de gestionar moltes demandes alhora. En el moment que coincideixen moltes avaries,
repara les més urgents en funció de les prioritats establertes pel/per la cap i el seu propi criteri;
és capaç de donar una resposta adequada a les persones que s’esperen.

• Controlar les emocions i donar una resposta adequada a les situacions que
provoquen una emoció desagradable.
Es fa evident quan...
•

Gestiona l’emoció negativa que li pot provocar el fet que hagi d’augmentar el ritme de treball quan hi
ha un coll d’ampolla.

•

Quan els/les electromecànics/ques van a casa del/de la client/a i viuen situacions d’estrès pel fet que
han de solucionar un imprevist que pel/per la client/a suposa un inconvenient que l’impedeix seguir
amb l’activitat normal.

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ (bastant valorat)
Tenir una visió clara de les funcions i tasques del lloc de feina i executar-les amb
eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur-les a terme de manera autònoma
preveient possibles obstacles.

• Capacitat per organitzar i planificar les tasques, establir prioritats i calcular el
temps d’execució sense necessitat de suport o supervisió constant.
Es fa evident quan...
•

En el cas dels/de les electromecànics/ques de vehicles, organitzen meticulosament les fases de test de les
diferents parts del cotxe per intentar evitar la detecció d’errades en el test final que pot tenir conseqüències
greus, com haver de desmuntar tot el vehicle.

•

És capaç d’identificar quines tasques (reparacions) són més urgents per tal de reduir al màxim l’impacte que
suposa tenir màquines parades.

• Habilitat per gestionar el temps necessari per realitzar les tasques.
Es fa evident quan...
•

Un cop assignades les tasques a cadascun dels/de les tècnics/ques elèctrics/ques i mecànics/ques a l’inici de la jornada,
organitza les seves pròpies tasques per optimitzar el temps d’execució tenint en compte la data d’entrega al/a la client/a.
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• Gestió de l’espai necessari per optimitzar processos i per mantenir la zona ordenada
Es fa evident quan...
•

Manté la seva zona de treball ordenada per facilitar la feina de la resta de companys/es que
comparteixen el mateix espai.

•

Manté les eines que fa servir per fer les reparacions ordenades i en el seu lloc per a que la resta de
companys/es hi tinguin fàcil accés. Per exemple, utilitzant els armaris per desar les eines i mantenir-les
ordenades.

• Capacitat per reorganitzar les tasques i el temps davant un imprevist, canvi o
problema.

INICIATIVA I AUTONOMIA (molt valorat)
Capacitat per pensar, actuar i prendre decisions amb llibertat, d’anticipar-se a
qualsevol situació, esperada o inesperada, i tenir en compte tots els factors que
hi intervenen.

• Capacitat per planificar i executar el propi pla de treball per realitzar les funcions i
les tasques de forma autònoma.
Es fa evident quan...
•

• Capacitat

A l’hora de realitzar la substitució d’una peça d’una màquina, fa un
plànol amb les mides per, posteriorment, muntar-lo exactament en la
mateixa posició perquè funcioni correctament, i en fa la comprovació
oportuna.

d’engegar

un

procés

d’autoaprenentatge,

per

millorar

el

desenvolupament de les funcions.
• Capacitat per realitzar la feina sense necessitat de supervisió constant.
• Capacitat per resoldre incidències, queixes i imprevistos i actuar sense
necessitat de rebre coordenades constantment.

Es fa evident quan...
•

Durant les estones que no hi ha cap
avaria, revisa les màquines per si hi
ha alguna parada o per realitzar altres
tipus de tasques, com comprovar el bon
funcionament de la caldera o comprovar
els processos de la depuradora (situació
del sector alimentari).

Es fa evident quan...
•

En el moment de rebre l’avís d’una avaria va immediatament a realitzar la reparació. En el
cas que hi hagi diverses avaries alhora, prioritza en funció del seu propi criteri, tot i tenir en
compte les indicacions sobre les prioritats establertes per l’encarregat/da.
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NEGOCIACIÓ (poc valorat)
Capacitat per cercar el consens davant d’una situació en la que existeixen
necessitats, interessos i posicionaments diferents, utilitzant arguments clars i
suficients encaminats a assolir acords satisfactoris, entre les persones implicades,
que permetin assolir els millors resultats de l’àrea i de tota l’organització.

• Apropar posicionaments davant d’una situació en la que existeixen discrepàncies,
opinions contraposades i necessitats diferents; de manera especial, entre els
interessos i objectius tant de l’equip d’electromecànics/ques com de la resta de
responsables de la fàbrica.
Es fa evident quan...
•

Argumenta amb claredat els detalls de la reparació per acordar els timings i el preu de la reparació amb el/la
client/a (sobretot aquelles empreses on els/les electromecànics/ques treballen per a clients/es externs/es). En
el cas dels/de les electromecànics/ques de vehicles, acorden els terminis d’entrega dels cotxes en funció de
la complexitat del muntatge (empreses que transformen vehicles per fer-ne ambulàncies, cotxes de bombers,
funeraris, etc.) o de la complexitat de la reparació (empreses que reparen vehicles).

• Ser capaç de cercar acords satisfactoris davant de situacions de conflicte entre
les diferents persones de l’equip.
• Tenir la capacitat de definir i potenciar estratègies que generin un impacte positiu
per l’activitat, per damunt d’interessos o necessitats individuals.
• Tenir capacitat d’influenciar i inclinar a la resta de persones cap al nostre
posicionament, d’aportar arguments òptims, en quantitat i qualitat, i de prendre
com a base l’assoliment dels interessos i objectius de tota l’organització.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
En general, la competència de negociació és poc requerida, segons les persones
entrevistades no és necessària per dur a terme les funcions d’electromecànic/a;
únicament la consideren bastant valorada en aquells casos on han de tractar
directament amb la clientela i negociar els terminis.
La feina d’electromecànic/a requereix de força responsabilitat ja que, en
molts casos, depèn de la seva actuació que s’assoleixin o no els objectius de
quantitat i qualitat en la producció. Comenten textualment: “Podríem dir que la
responsabilitat es barreja amb la iniciativa i autonomia i amb la gestió de les
emocions. Per un costat, volem gent que quan comença una feina l’acabi sense
necessitat de ser supervisat en cada pas, amb agilitat perquè s’han de complir uns
timings. En el cas específic de les reparacions, es poden viure moments de tensió;
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l’electromecànic ha de saber gestionar per no actuar de manera irresponsable
envers a clients o els propis companys.”
Totes les empreses entrevistades coincideixen que la responsabilitat es demostra
amb la implicació. Comenten textualment: “Un electromecànic responsable és aquell
que veus que està implicat perquè informa de tot el que fa, pren la iniciativa per
proposar idees de millora, etc.” “La responsabilitat té molt a veure amb seguir els
estàndards de seguretat i de qualitat en totes les instal·lacions i/o reparacions que
facin.”
L’adaptabilitat és molt important en el lloc de feina de l’electromecànic/a. No només
a l’hora de tolerar canvis referents a la innovació tecnològica (molt important en
el seu sector), sinó que també cal que sigui adaptable en horaris i lloc de feina
perquè en alguns casos han de viatjar per fer reparacions a clients/es. En canvi, en
altres empreses, no és necessari adaptar-se a les noves tecnologies, únicament
valoren la flexibilitat en termes d’horari i volum de feina, perquè les funcions estan
molt segmentades. Comenten textualment: “Està tot molt segmentat, per tant, si
ets muntador no et demanaré que et posis al torn a fer la peça, perquè la fa una
altra persona més especialitzada. Això sí, hi haurà dies que pots treballar en un
ritme normal i d’altres que s’ha d’apretar més perquè s’ha de fer una entrega.”
Algunes empreses comenten (elèctric/a) que el torn de tarda és el menys sol·licitat,
i hi ha dificultats per acceptar un canvi per cobrir aquest torn. Per aquest motiu,
hi ha molta rotació de treballadors/es i provoca que en ocasions hi hagi més
necessitat de personal, les persones que estan treballant acumulen feina i es
sobrecarreguen. La solució que troben a les dificultats de cobrir els llocs de treball
és subcontractar empreses o professionals externs.
La gestió de les emocions també és molt valorada, ja que es poden trobar en
situacions d’estrès. Comenten textualment: “Les màquines han d’estar parades com
menys temps millor i l’electromecànic és el responsable d’arreglar-la i posar-la en
marxa de nou al més ràpid possible. Aquesta pressió pot generar estrès. A més, a
vegades han de visitar clients per fer una reparació i pot ser que el rebin alterats
perquè s’ha parat la producció.”
La iniciativa i autonomia és important perquè moltes vegades (sobretot en les
empreses on utilitzen software de gestió integral de la producció), els problemes en
les màquines es poden identificar abans que l’operari/ària de torn els comuniqui.
És important que els/les electromecànics/ques siguin persones capaces de
treballar sense supervisió constant, i amb certa capacitat a anticipar-se a les
falles de les màquines. Comenten textualment: “Un bon manteniment preventiu
evita molts dels costos del manteniment correctiu.”
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REQUISITS
FORMACIÓ
El nivell de formació exigit per treballar d’electromecànic/a varia molt en funció de
l’empresa que requereix aquest perfil.

FORMACIÓ REGLADA
Algunes empreses fixen el grau d’exigència formatiu en l’ESO i valoren més
determinades competències transversals. Comenten: “Podem ensenyar a una
persona que estudiï electromecànica per arribar a ser encarregat si té bon do
d’organització, una mica d’iniciativa i ganes d’aprendre, i l’encamines perquè
acabi trobant solucions i gestionant un equip de persones. És difícil trobar un
electromecànic, però és més difícil trobar-ne un que, a sobre, sàpiga gestionar
un equip.”
Les empreses que disposen d’una tecnologia més sofisticada exigeixen estudis
universitaris. Entre aquests dos extrems existeix tot un espectre de requeriments
formatius que varien molt en funció de la complexitat de les funcions i tasques
que el/la treballador/a haurà de dur a terme dins de cada empresa. Així doncs,
a continuació s’inclouen, ordenats de menor a major nivell, tots els títols
formatius oficials que inclouen competències tècniques d’ambdues branques de
coneixement en el seu pla d’estudis (elèctrica i mecànica).
•

Cicles Formatius Grau Mig: CFGM Manteniment Electromecànic, CFGM
Electromecànica de Maquinària Industrial, CFGM Electromecànica de
Vehicles Automòbils (perfil professional d’avions de motor amb pistó),
CFGM Electromecànica de Vehicles Automòbils (perfil professional
d’electromecànica de vehicles industrials).

•

Cicles Formatius Grau Superior: CFGS Automatització i Robòtica Industrial,
CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, CFGS Desenvolupament
de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, CFGS Manteniment
d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, CFGS Mecatrònica Industrial.

•

Graus universitaris: Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria
de Tecnologies Industrials, Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica, Grau en Enginyeria Mecatrònica.

Tot i que, per norma general, les empreses requereixen certa formació, algunes
d’elles equiparen els anys d’experiència amb la formació. Comenten textualment:
“D’entrada demanem formació professional i, si no, anys d’experiència. No
agafarem a ningú que no tingui formació, però al final la formació també la pots
equiparar amb anys d’experiència en un lloc de treball similar. De tres a cinc anys
d’experiència en un lloc similar si no té formació, però sinó sí que demanem el títol
de cicles formatius.”
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FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Tot i no ser imprescindibles, les empreses valoren cursos especialitzats com:
•

Carnet de carretoner/a, de plataformes elevadores, etc.

•

Carnet de manipulador/a d’aliments (en empreses del sector alimentari és un
requisit imprescindible).

•

Formació específica en tècniques de treballs en alçada.

•

Formació en programació PLC (autòmats programables).

•

Formació en programació 2D i 3D.

•

Formació d’interpretació de plànols.

•

Formació d’hidràulica, pneumàtica i soldadura.

•

Formacions específiques d’interacció entre les tecnologies mecànica,
elèctrica, electrònica i d’automatització.

•

Títol de Recurs Preventiu (Riscos Laborals).

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
Comenten que és difícil tenir una formació actualitzada que respongui a les
demandes del mercat en el moment que les empreses ho requereixen, ja que és
el teixit empresarial l’encarregat d’innovar i, fins que les empreses no demanen
nous perfils professionals, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya no comença a plantejar noves formacions i nous títols. Cita textual:
“No existeix visió estratègica en Ensenyament, i la formació sempre va a remolc.
Normalment tot el que té a veure amb la formació sol anar a demanda dels sectors
econòmics (empreses, clústers, etc.), amb la qual cosa sempre va tard.” De fet,
algunes empreses valoren molt més l’experiència de la persona que no els títols.
Per exemple, una empresa considerava que, amb una experiència mínima de tres
anys, pot incorporar-se un perfil de mecànic/a per assolir les funcions i tasques
del perfil d’electromecànic/a.
A la pregunta de “cap a on creuen que va el sector” tots els experts parlen dels
avenços tecnològics (automatització i robotització). Comenten que això pot ser un
problema tant per als/les propis/pròpies electromecànics/ques (sobretot aquells/
es que no són nadius/es digitals i poden tenir més dificultats a l’hora d’integrar
certes competències tècniques i competències digitals de nivell avançat), com
per als directius/ves de les fàbriques que han de gestionar aquesta innovació.
Cita textual: “La tecnologia avança molt ràpid i això pot ser un perill per aquells
electromecànics que no són nadius digitals, ja que per molta experiència que
tinguin poden tenir dificultats per renovar-se i integrar els coneixements tècnics
de robòtica, informàtica, telecomunicacions, etc.”
Es tracta d’un ofici vocacional, i en els joves es fa més visible en el món dels
vehicles a motor. Comenten: “Jo crec que sí que és vocacional, hi ha joves de
setze anys que sense tenir l’ESO es munten i desmunten la moto sols.”
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A part, comenten la importància de la part pràctica en els itineraris formatius,
ja que aquesta és la que realment pot despertar la motivació dels/de les joves.
Suggereixen que als itineraris formatius (oficials i no oficials) s’inclogui un
percentatge més elevat de pràctica, i que les pràctiques es realitzin anteriorment
o paral·lelament a la formació teòrica.
Cita textual: “Si són joves que tenen aquesta vocació, és important que no els
avorrim amb la teòrica a les primeres de canvi. En tots els títols oficials les
pràctiques es realitzen al final, i signifiquen un tant per cent molt baix de tot el
curs. Inclús a la FP dual crec que el percentatge de pràctiques és poc elevat. És
important que, a través de la pràctica, els joves descobreixin perquè és important
la teoria, sinó molts es perden pel camí.”

CONDICIONS FÍSIQUES I AMBIENTALS
En general, és una feina que requereix mobilitat i estar molta estona de peu, de
vegades s’ha d’aixecar pes i accedir a llocs de difícil accés, per tant, és necessari
tenir una condició física que no impedeixi fer cap d’aquestes activitats.
En les empreses de determinats sectors, com el de la ramaderia, per exemple,
els professionals han de tolerar les males olors dels animals i el soroll dels
seus xiscles i, segons les empreses, no tots els/les professionals d’aquest perfil
coneixen les condicions, i quan s’hi troben no les toleren.

MOBILITAT
En algunes empreses, aquest/a professional ha de viatjar pel territori català i, en
alguns casos, per Espanya i altres països d’Europa, per la qual cosa es pot passar
tota la setmana laboral fora del seu domicili.
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CONSIDERACIONS
FINALS
La part de funcions, competències i requisits d’accés d’aquest mapa d’ocupació
s’han confeccionat a partir de la informació facilitada per vuit empreses i dues
observacions directes a professionals competents de diferents sectors del Berguedà.
També s’han utilitzat fonts secundàries que aporten informació d’empreses
d’arreu de Catalunya i que són extrapolables (veure apartat Referències). Aquesta
infomació ha estat validada en una sessió de treball on van participar nou persones
entre tècnics d’operacions i de recursos humans.
Cal tenir en compte que, tot i la validesa de la informació que conté aquest document,
la mostra d’empreses utilitzada no és representativa de tots els sectors i, per tant,
no contempla moltes de les situacions (evidències) en les que es poden posar en joc
les competències contemplades, ni molts dels requisits que demanen les empreses
actualment. En el futur, a mida que es vagi ampliant la mostra, s’anirà ampliant la
informació d’aquest document.
La part de tendències del sector que es mostra a continuació ha estat elaborada
amb la informació facilitada per tres experts que tenen una visió de l’ocupació
d’electromecànic/a a nivell local, estatal i internacional.
En el cas que el/la lector/a d’aquest document trobi interessant aportar la seva opinió
o el seu coneixement pot fer-ho a través del correu electrònic info@cresalida.com
indicant en l’assumpte “Mapa electromecànic/a ADB”.
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TENDÈNCIES DEL
SECTOR
Actualment, la necessitat de definir el perfil professional d’electromecànic/a
respon a una de les tendències del sector industrial: unificar els perfils de tècnic
mecànic/a, elèctric/a i electrònic/a industrials en un de sol, ja que per entendre
la complexitat de la maquinària industrial i dels vehicles de motor d’avantguarda
cada vegada són més necessàries competències en aquestes tres branques de
coneixement.
A continuació, s’inclou informació referent a les tendències del sector industrial
que ajuda a contextualitzar el mapa d’ocupació descrit, i facilita la comprensió
i abast d’algunes especificitats del perfil professional d’electromecànic/a que,
com hem pogut veure, té moltes variants en funció del tipus d’empresa al que la
persona pugui entrar a treballar.
Tal com s’esdevé en molts altres sectors, el futur del sector industrial passa
per tres grans focus d’innovació: incorporació de tecnologies, pràctiques més
responsables i respectuoses amb el medi ambient i orientació a la clientela.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Tendència a adoptar una estratègia industrial i logística integrada mitjançant la
digitalització i la robòtica de les fàbriques, per tal de crear series de producció i
distribució més curtes, amb més capacitat d’adaptació constant a la demanda i,
per tant, més rendibles.

Avui dia, qualsevol empresa ha de recórrer a l’automatització industrial per poder
sobreviure en un món global i competitiu. Segons els experts: ”Actualment, el perfil
d’electromecànic pot cobrir les necessitats de vàries empreses, però, en el futur,
el perfil laboral més adequat per a aquest àmbit serà el de mecatrònic industrial,
que requereix una fusió de coneixements de mecànica, electricitat, informàtica,
comunicacions i automàtica.”
Algunes de les tecnologies que marcaran el futur de la indústria i, per tant, de
les màquines que els/les electromecànics/ques hauran de muntar, desmuntar,
calibrar i reparar són:
•

Big Data per tractar els grans volums de dades que es generen en una fàbrica
i optimitzar processos.

•

Internet de les coses per tenir totes les màquines connectades i amb
capacitat de rebre i generar dades emmagatzemades al núvol.

•

Impressores 3D per fabricar determinats productes o les seves parts (com,
per exemple, el packaging).

•

Altres.
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En el cas dels/de les electromecànics/ques de vehicles, cal tenir en compte
que, cada vegada més, els vehicles de motors incorporen aspectes de robòtica
i automàtica que fan d’aquest un perfil susceptible d’evolucionar cap a
mecatrònic/a de vehicles. Algunes de les tecnologies que marcaran el futur del
transport i, per tant, dels vehicles que els/les electromecànics/ques hauran de
muntar, desmuntar, calibrar, i reparar són:
•

Motors elèctrics molt més eficients i menys contaminants.

•

Vehicles amb connexió a Internet i softwares específics per navegar en
pantalles tàctils que el vehicle incorpora.

•

Automatitzacions per facilitar la conducció, com són els sensors
dels aparcaments, o inclús vehicles amb pilot automàtic gràcies a la
geolocalització.

•

Altres.

Això comportarà que els/les electromecànics/ques necessitin competències de
robòtica, sensòrica, automàtica, i un nivell avançat de competències digitals per
tal de poder muntar, desmuntar, calibrar i reparar la maquinària industrial i els
vehicles del futur.

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Tendència a incorporar sistemes de producció d’energia renovable i autoconsum
en les fàbriques.

Tot i que Espanya no és un país referent en aquest camp a causa de les barreres
legals i polítiques que existeixen per instal·lar sistemes de producció d’energia
renovable, són les energies del futur. Comenten textualment: “Qui més qui menys,
tothom hauria de començar a produir-se ni que fos una petita part de l’energia que
utilitzen per produir.”
Això comportarà que tots els/les electromecànics/ques que tinguin entre les
seves funcions el muntatge i reparació de sistemes elèctrics, hauran d’adquirir
els coneixements tècnics per tractar les especificitats d’aquests nous sistemes
de producció.

Tendència a augmentar la regulació de l’activitat industrial per controlar la
contaminació amb noves lleis i ISO referents a la gestió de residus.

A priori, aquesta tendència no hauria d’afectar al perfil professional d’electromecànic/a,
però pot existir alguna empresa amb algun tipus d’activitat i de producte específic (per
exemple, la indústria alimentària o la indústria química) que es vegi afectada per noves
normatives que impliquin novetats en el perfil. Així doncs, aquestes noves normatives
poden comportar que l’electromecànic/a hagi d’incorporar nous coneixements
tècnics per la prevenció de riscos laborals o la gestió de residus específics.
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Tendència a crear col·laboracions i simbiosis industrials per tal d’aprofitar
els residus entre empreses de diferents sectors; per tant, tendència a l’alça de
l’Economia Circular.

Si aquesta tendència va en augment, cada vegada sortiran més projectes entre
empreses i indústries de diferents sectors, la qual cosa implicarà que es creïn
equips de treball amb professionals de les diferents empreses que cooperin.
Aquesta tendència pot afectar també als/a les electromecànics/ques que
necessitaran un nivell avançat d’adaptabilitat, relació interpersonal i treball en
equip per poder desenvolupar-se amb èxit dins dels nous equips humans.

ORIENTACIÓ A LA CLIENTELA

Tendència a l’especialització en la producció i a personalitzar el servei de venda i
postvenda amb la clientela.

Sigui quin sigui el tipus d’activitat de la indústria, existeix una tendència a una
major especialització. Les empreses fabricants de maquinària industrial fabriquen
sistemes i màquines més especialitzades i adaptades a cada indústria (dimensió
de la planta, tipus d’activitat, etc.). Tal com comenten els experts: “Encara que el
fabricant sigui el mateix, avui dia aquests ofereixen solucions personalitzades
per cada planta industrial. Un electromecànic sempre necessitarà algú que el
formi en aquella empresa on vagi a parar.” Aquesta especialització provoca que
els mateixos fabricants hagin d’oferir la formació necessària per al muntatge del
calibratge i reparació. Així doncs, en funció si l’electromecànic/a treballa en una
indústria específica o treballa en una empresa de fabricació de maquinària haurà
d’impartir o rebre aquesta formació.
Aquesta tendència dona encara més importància a les competències transversals
d’identificació. Tot i que ja ha quedat palès en el mapa que són importants,
l’autoconeixement i la disposició a l’aprenentatge seran claus perquè els/les
nous/ves electromecànics/ques integrin els coneixements específics per tractar
les instal·lacions i maquinària de cada empresa.
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REFERÈNCIES
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• Agrener S.L.
• Liven S.A.
• Montajes Rus S.L.
• Muntatges Industrials Puig-Reig S.L.
• Serradora Boix S.L.
• Technic22 S. L.
• Tesi Industrial Europa S.L. - Veserkal
• Transforma 21 S.L.
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Central i de la sectorial de PIMEC del metall.
• Juan Pizarro. Tècnic electromecànic en Microstep S.L.
• Ariz Zuñiga. Professor de robòtica i automatització a l’IES Bernat el Ferrer.
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