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INTRODUCCIÓ

El sector de la Metal·lúrgia ha viscut 

una profunda transformació en les 

darreres dècades degut a la irrupció 

i generalització de les Tecnologies 

de la Informació i de la Comunica-

ció. D’aquesta manera, la Quarta 

Revolució Industrial o Indústria 4.0 

ha afectat tots els àmbits de les 

empreses a propòsit de l’aparició de 

noves màquines, nous sistemes de 

producció, nous materials, etcètera.   

Les persones expertes que han partici-
pat en l’elaboració d’aquest treball con-
sideren que els processos de fabricació 
s’acabaran automatitzant completa-
ment. Segons afirmen les empreses
 
“Es fa difícil sobreviure sense invertir 
en tecnologia que automatitzi i 
abarateixi els costos.” 

I la forta competència i el sistema de 
producció Just in time pressionen per 
complir amb dates de lliurament cada 
vegada més ajustades.

Però també opinen que la manipulació 
manual és la que continua aportant 
més valor i més qualitat al resultat 
final, tot i que la inversió de temps que 
implica representa una limitació per 
sobreviure en un món globalitzat i amb 
una forta competència mundial. En les 
darreres dècades, aquest nou escenari 
tant competitiu per a les MPIMES s’ha 
vist agreujat per l’entrada d’empreses 
asiàtiques en el sector. Per exemple, 
en la matriceria de grans produccions, 
moltes empreses autòctones que feien 
matrius i motllos han anat tancant i les 
que continuen estan especialitzades o 
fabriquen peces úniques.

Per aquest motiu, en el mercat actual 
conviuen productes estandarditzats 
que resulten més barats de produir 
amb d’altres més especialitzats o 
diferenciats. La part del mercat que 
exigeix més personalització dels 
productes que comercialitzen també 
demanda professionals més espe-
cialitzats en el seu ofici. Però, a la 
vegada, aquests professionals també 
necessiten tenir un elevat grau de 
polivalència i versatilitat per poder 
adaptar-se a les noves exigències de 
l’entorn i als continus canvis del mer-
cat. Tal com comenten:

“A la nostra empresa muntem i 
ensamblem maquinària industrial, 
on entra l’ajustador/a; però en una 
empresa petita som polivalents: 
tothom fa de tot especialment al taller.“

La Indústria 4.0 està transformant 

l’activitat de les empreses i, per tant, 

les professions vinculades a aquest 

tipus de sector com la de torner/a, 

fresador/a, soldador/a, matricer/a 

i ajustador/a. D’una banda, degut a 

la desaparició o a canvis de deter-

minats processos de producció i, de 

l’altra, per la incorporació de noves 

tecnologies com el làser, el torn 

de Control Numèric Computaritzat 

(CNC), etcètera.   

Les noves màquines làser de mecanit-
zació, per exemple, han substituït una 
part de la matriceria degut a la major 
agilitat que ofereix aquesta tecnologia 
a l’hora de fabricar una peça o una 
mostra. Tanmateix, l’elevada inversió 
que suposa fa que, de moment, només 
resulti rendible per tallar moltes peces 
i  fer matrius progressives, i no per pro-

duir peces úniques i no progressives. 
Segon els experts/es:

“Per deformar una xapa cal molta 
experiència. Hi ha molts programes 
que fan simulacions de deformacions o 
embutició, però el procés de deformar 
una xapa no és tant matemàtic com 
el de fer un tall; a més, hi ha moltes 
variables que hi intervenen, com el tipus 
de material, els lubricants, etcètera.”

El sector de la deformació és molt 
ampli, des d’il·luminació (per exemple, 
una làmpada de disseny), fins mobi-
liari urbà, maquinària, etc. Molts dels 
processos que viuen les empreses de 
mecanització es poden automatitzar 
tot i que no sempre, ja que els co-
neixements adquirits durant totes les 
situacions que el matricer/a ha hagut 
de resoldre li permet afrontar treballs 
molt complexos i diferents.

Un altre avenç és el CNC que, a banda 
d’una major eficiència i eficàcia, ha 
provocat una major especialització 
d’aquestes professions. Expressen que
 
“Antigament, el matricer/a era una 
persona que sabia portar el torn, la 
fressa, la rectificadora i feia tot el procés 
de mecanització. Desenvolupava tot 
el projecte. Encara que hi participessin 
altres persones, el matricer era qui 
controlava tot el procés.”

Els experts/es afirmen que existeix la 
tendència a l’especialització perquè 
actualment ja no hi ha operaris/àries 
que tinguin suficient experiència per 
utilitzar tota aquesta nova maquinària. 
Però també opinen que el torn manual 
continuarà existint per fabricar peces 
molt específiques perquè el CNC re-
quereix una preparació del programa 
que no sempre és viable de realitzar 
sense incórrer en un major cost que 
l’alternativa manual; per exemple:

“si cal realitzar un petit ajust de dos 

minuts surt més a compte fer-lo amb 
el torn manual, però cal automatitzar 
les línies perquè un producte entri a la 
línia i surti empaquetat i preparat per 
carregar-lo al camió”.

En aquest estudi hem pogut com-
provar sobre el terreny que el capital 
humà té garantida la seva presència 
en aquelles empreses que es basen 
en fabricar productes nous i diferen-
ciats. En canvi, això no succeeix en 
aquelles que basen la seva producció 
en repeticions. Segons l’opinió d’una 
de les empreses entrevistades:

“En el procés d’execució d’una peça 
de disseny, per exemple, on la part 
estètica té molt de pes, és molt 
important l’especialització”.

Tot i que les professions estudiades ge-

neralment evolucionen com a resposta 

als canvis dels sectors i les activitats 

de les empreses, cada companyia s’or-

ganitza de manera diferent en funció 

de la seva mida, de l’activitat que té, 

etcètera; per tant, les característiques 

de l’empresa també contribueixen a 

configurar els llocs de treball requerits.

Això significa que algunes empreses 
compten amb professionals que només 
tenen les funcions d’ajustador/a, de 
matricer/a, de torner/a, de fresador/a o 
de soldador/a. Però en d’altres, el matri-
cer/a té, a més, les funcions d’ajusta-
dor/a, o bé s’encarrega de tot el procés, 
incloses les funcions de torner/a, 
fresador/a i ajustador/a.

El torner/a o fresador/a es centra ex-
clusivament en fer la peça amb el CNC 
o amb el torn convencional. En canvi, el 
matricer/a ha d’haver participat en tot 
el procés i ha d’entendre quina matriu 
es crearà; encara que no sàpiga portar 
una màquina de CNC, específicament, 
sí que sap perfectament com funcio-
nen un torn o una fresa. Per aquest 
motiu asseguren que:
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“Aquelles persones que comencen 
a aprendre l’ofici de torner/a o 
fresador/a o operari amb CNC i 
vulguin evolucionar en el camp de 
la mecanització poden arribar a 
convertir-se en matricer/a.”

En algunes empreses, per exemple, 
també diferencien el matricer/a-ajusta-
dor/a i l’ajustador/a-mecànic/a. Aquest 
últim és qui munta la màquina i l’ajusta 
a les propietats del client amb una 
precisió de centèsimes i mil·lèsimes, 
per exemple, per encabir-lo a l’espai on 
el client el necessita posar o bé entre 
les peces que cal ensamblar. En canvi, 
l’ajustador/a de matrius generalment 
ajusta matrius que són similars. Aques-
tes empreses comenten que

“El matricer té unes eines de treball 
(llimes, etc.) més artesanals. En 
canvi, el mecànic/a-ajustador-a té 
claus, és més mecànic; encara que la 
seva feina tingui una part artesanal, 
segueixen uns plànols.”

Com que el sector de la mecànica és 
molt ampli, el mecànic/a-ajustador/a 
també mecanitza peces i quan ho ne-
cessita utilitza una fresa o un torn, a ban-
da de les seves funcions específiques.

Dins l’àmbit de la mecànica existeixen 
diverses rames i cada professional 
es dedica més a una o a l’altra, de 
manera que esdevé un camp amb 
moltes especialitats. Per aquest motiu, 
el marge d’aprenentatge i desenvolu-
pament competencial en aquest tipus 
de professions és molt gran.

Per últim, hi ha empreses que a més 
de tenir la figura del soldador/a també 
compten amb el/la professional que 
solda i va a instal·lar una màquina a casa 
del client/a: el soldador/a-muntador/a.

Actualment, les empreses tenen difi-

cultats per trobar professionals amb 

els coneixements, les habilitats, les 

aptituds i una elevada motivació per 

treballar en aquestes professions. 

Aquest fenomen suposa una opor-

tunitat per posar en valor aquestes 

professions, però també un impacte 

negatiu per a la supervivència de 

moltes empreses, principalment les 

MPIMES.

Aquesta manca d’oferta de professio-
nals té com a conseqüència que les 
empreses hagin d’oferir condicions 
molt més avantatjoses als/a les pro-
fessionals del sector, tant en relació 
a la resta d’alternatives laborals com 
en relació a d’altres empreses. Aquest 
fet beneficia molt l’equip humà, però 
suposa una barrera per a les empre-
ses mes petites que només poden 
competir amb les més grans oferint 
el que anomenem “salari emocional”, 
com ara; més flexibilitat o un tracte 
més proper amb la direcció, entre 
d’altres sistemes de retribució més 
social que econòmica.  

Però més enllà de les competències 
requerides, la motivació també juga 
un paper cabdal per disposar d’una 
oferta suficient de candidats/ates. 
Totes les persones entrevistades coin-
cideixen en considerar que aquestes 
professions són vocacionals, pel fet 
que no és una feina rutinària ni molt 
funcional o operativa. Malauradament, 
consideren que

“Aquesta vocació s’ha perdut. Per 
exemple, per fer la feina de matricer/a 
ha d’agradar molt la mecànica, la 
part creativa de la professió; és un 
ofici d’anys, perquè cada peça és un 
món i cal haver-se trobat amb molts 
tipus d’incidències, motllos, materials, 
etcètera.”

En aquest sentit, els/les més joves, 
fins al moment, no s’han sentit tant 
atrets/es per aquestes professions 
com per d’altres que s’han popula-
ritzat gràcies als mitjans de comu-

nicació, o al mateix sistema educatiu 
apostant per la promoció de determin-
ades carreres professionals. Principal-
ment, alguns/es professionals opinen 
que aquesta manca de vocacions és 
deguda al desconeixement de la pro-
fessió en si. En aquest sentit, el sistema 
educatiu no ha posat tan en valor la 
formació professional com els estudis 
universitaris. Per això les empreses 
entrevistades opinen que: 

“Als joves embrutar-se les mans de 
greix els agrada menys que estar 
davant d’un ordinador”.

Per diversos motius, aquesta asimetria 
de la informació també s’ha donat entre 
dones i homes provocant que, històri-
cament, hagi estat una professió amb 
major presència masculina. En aquest 
sentit, tot i que cada vegada hi estan 
accedint més dones, continua essent 
una professió molt masculinitzada.

Pel que fa a la formació i a la seva mi-
llora, actualment el sector viu una pa-
radoxa. Per una banda, existeixen ex-
cel·lents professionals que no poden 
transmetre els seus coneixements: bé 
perquè ja estan propers a l’edat de 
jubilació o ja s’han jubilat; bé perquè 
encara que tinguin ganes d’ensenyar, 
els suposa una situació legal comple-
xa, o bé perquè no tenen ni el temps 
ni la vocació de formadors/es.

Per l’altra banda, la formació profes-
sional en aquest àmbit s’està millorant 
en quantitat i qualitat. Ara bé, la poca 
tradició del sistema DUAL és una 
barrera perquè les noves fornades de 
professionals surtin amb un nivell de 
competències òptimes.

Finalment, en moltes ocasions els 
professors/es qualificats no poden 
omplir tots sols/es el buit que identi-
fiquen les empreses entre la teoria i la 
pràctica. Aquesta realitat provoca, per 
exemple, que les empreses hagin de 

portar feines de fora de Catalunya que 
podrien fer elles mateixes perquè no 
troben torners/es que dominin el torn 
manual. O que empreses que neces-
siten un treball molt fi de soldadura 
per treballar peces petites, hagin 
d’incorporar soldadors/es provinents 
d’altres sectors com és el de la cons-
trucció, amb uns nivells d’exigència 
molt diferents.

Per tot el que acabem d’exposar, 
les empreses seleccionen les noves 
incorporacions, principalment, per 
la motivació cap a la professió i per 
competències transversals com la 
disposició a l’aprenentatge, la comu-
nicació, el treball en equip, l’adaptabi-
litat, la responsabilitat, etcètera. Amb 
aquests criteris de selecció donen per 
suposat que la formació realitzada no 
donarà resposta a les seves necessi-
tats concretes.

Les empreses de la Indústria 4.0 es 
troben davant d’un nou paradigma 
que requereix donar resposta als nous 
reptes per ser competitives. Entre 
aquests destaquen: la internaciona-
lització, per poder ampliar la quota 
de mercat; la incorporació de les TIC, 
per millorar l’eficiència, l’eficàcia i la 
gestió dels seus processos, i la R+D+I 
(Recerca, Desenvolupament i inno-
vació), per poder diferenciar-se de la 
competència.

Quant a l’entorn legal i ecològic, i a fi 
de controlar la contaminació, existeix 
una tendència a regular cada vegada 
més l’activitat industrial a través de 
noves lleis i ISOs referents a la gestió́ 
de residus. Els canvis en l’entorn 
sociocultural han portat un augment 
de la consciència social i ambiental. 
Ara més que mai les empreses han de 
tenir en compte que la seva clientela es 
preocupa per saber de quina manera 
està produint i quin és l’impacte 
ecològic i social de la seva activitat.
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D’aquesta manera, totes les empreses 
entrevistades fan, com a mínim, un 
reciclatge al mateix nivell que es fa en 
l’àmbit domèstic. També estan més 
obertes a col·laborar i a crear simbio-
sis industrials per tal d’aprofitar els 
residus entre empreses de diferents 
sectors; per tant, hi ha una tendència a 
l’alça a participar en processos d’eco-
nomia circular.

En resum, les MPIMES podran alinear 
les seves estratègies a les noves ten-
dències dels diferents entorns i apro-
fitar aquests factors de competitivitat 
si, de forma adequada, disposen de 
capacitats (capital humà, etc.) i recur-
sos (materials, tecnològics, etcètera).  
Les empreses que han participat en 
l’elaboració d’aquest estudi confirmen 
que el capital humà continua essent 
l’input més estratègic i que el des-
envolupament de les competències 
professionals de l’equip (és a dir, el 

COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS
Els fonaments del concepte

conjunt integrat de coneixements, 
habilitats, aptituds i actituds neces-
saris per a l’òptim acompliment de 
les seves funcions) continua essent 
el garant de la seva supervivència, 
principalment, les competències més 
transversals.

En aquest treball s’han recollit tots 
aquells comportaments que les em-
preses representatives de la metal·lúr-
gia del metall de diferents municipis 
del Vallès Occidental consideren clau 
en les professions de torner/a, fresa-
dor/a, soldador/a matricer/a, ajusta-
dor/a. Per tant, aquest diccionari de 
competències transversals pretén ser 
una eina que permeti a les empreses 
captar, fidelitzar i potenciar aquells/
elles professionals que saben, saben 
fer i estan disposats/ades a posar en 
joc per a l’òptim acompliment de les 
seves funcions amb l’objectiu últim 
d’assolir la seva missió.
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COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS

La proposta de competències profes-
sionals en què es fonamenta aquest 
treball és el model de gestió de la 

competència professional proposat 

per l’ISFOL (Instituto per lo Svilup-
po della Formazione Professionale 
dei Lavoratori), Roma (Itàlia); que va 
adaptar la Fundació Surt, mitjançant el 
treball desenvolupat a Claus tutori-
als, guia per a l’acompanyament i el 
suport tutorial, Colomer, M.; Palacín, I.; 
Rubio, F.; (Barcelona. 2008).

Conjunt de tècniques i coneixements 
necessaris per al desenvolupament 
d’una activitat laboral determinada.

Coneixements reconeguts en un de-
terminat context sociocultural com a 
requisits de funcionament social.
Dividides en tres subgrups: d’accés a 
l’ocupació, instrumentals bàsiques (cur-
riculars) i instrumentals específiques.

Conjunt de capacitats, hàbits i actituds 
d’ampli abast que interactuen per donar 
resposta a situacions laborals.
Són diverses i de diferents nivells de 
complexitat. Dividides en tres subgrups: 
d’identificació, de relació i d’afrontament.

COMPETÈNCIES
TÈCNIQUES

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

 A partir d’aquests treballs el con-
cepte de competència professional 
es defineix com el conjunt integrat de 
coneixements, habilitats, aptituds i ac-
tituds que es posen en joc en l’acom-
pliment d’una determinada activitat 
laboral o professional. Aquest model 
divideix les competències profession-
als en tres subgrups:

Les competències transversals, són 
competències amb un fort component 
de transferibilitat i aplicació a diferents 
contextos i professions. Amb un elevat 
component cognitiu i d’acció, tenen a 

Competències relacionades amb l’anàlisi, tant de les pròpies capacitats 
com de les característiques de l’entorn en general. Aquestes competèn-
cies impliquen, per exemple, la capacitat per identificar els propis punts 
febles i les potencialitats; identificar les característiques i els requeri-
ments del context i generar estratègies de resposta satisfactòria per a 
la persona; etc. Una bona capacitat diagnòstica permetrà relacionar-se 
amb els altres i afrontar problemes i situacions de manera eficaç.

Incorporen un ampli ventall de processos relatius a com establim una 
relació amb els altres i amb l’entorn. Relacionar-se eficaçment suposa 
el desenvolupament d’un conjunt d’habilitats de naturalesa socioemo-
cional (domini de l’expressió de les emocions i els sentiments, gestió del 
conflicte, etc.), cognitiva (interpretar de manera adequada la situació, 
percebre correctament a l’altra persona, etc.) i d’estils de comportament 
que es posen en joc durant la interacció. Les competències de relació 
interpersonal, el treball en equip, l’escolta activa, expressar-se, dialogar, 
cooperar, etc. són competències de relació.

Es refereixen al conjunt de capacitats que, integrades amb les de 
diagnosticar i relacionar-se, permetran a la persona intervenir sobre un 
problema o una situació nova amb més probabilitats de sortir-se’n. Fan 
referència a un conjunt de competències que permetran la construcció i 
la posada en marxa d’estratègies d’acció, amb la finalitat d’assolir els ob-
jectius personals i els previstos per la tasca. Són competències relatives 
a la capacitat de resolució de problemes, la capacitat de negociació i la 
presa de decisions, la planificació i l’organització del treball, etc.

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ (DIAGNOSTICAR)

COMPETÈNCIES DE RELACIÓ (RELACIONAR-SE)

COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT (ACCIONAR)

veure fonamentalment amb l’aprehen-
sió particular de la realitat i l’actuació 
que hi fa cada persona. S’agrupen en 
tres grans macrocompetències que 
estan en contínua interacció:



1312 Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0 Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0

El treball de Claus Tutorials distin-
geix diferents nivells de competència, 
segons els diferents graus de com-
plexitat, autonomia, coneixements 
i actituds que s’exigeixen en cada 
activitat a realitzar.
 
Finalment, cal tenir en compte que:

• Les competències són recursos 
personals que s’adquireixen i es 
desenvolupen durant tota la nos-
tra trajectòria de vida, a través de 
la formació, l’experiència familiar i 
social i, per tant, les posem en joc 
en cada situació formal o informal 
(professional, empresarial, laboral, 
familiar, personal, social, etc.).

 
• El sistema de construcció de 

les competències que permet 
adquirir-les i millorar-les con-
sisteix a tenir la capacitat d’ex-
perimentar-les, identificar-les 

i transferir-les a altres àmbits 
diferents d’on s’han posat en joc 
per primera vegada.

 
• Tenen un caràcter dinàmic, evolu-

cionen amb la pròpia experiència a 
través del procés d’aprenentatge.

 
Tal com s’ha exposat a l’apartat d’intro-
ducció, en aquest diccionari ens hem 
centrat en les competències transver-
sals. Comença amb una breu descrip-
ció de les ocupacions de torner/a, 
fresador/a, soldador/a, matricer/a i 
ajustador/a, i seguidament, es des-
criuen els comportaments esperats 
dels/de les professionals que realitzen 
aquestes professions, tant els que són 
comuns a tots com aquells que les 
empreses han considerat més especí-
fics de cada ocupació.

ELS DICCIONARIS 
DE COMPETÈNCIES
Funcionament i principals àmbits d’aplicació

13Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0
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A continuació s’exposen 
els elements d’aquest 
diccionari:

Aquest diccionari s’ha dissenyat a 

partir de la normativa del Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER). Per definir les 

competències, la coautora de Claus 
tutorials, Marta Colomer presenta una 

proposta adaptada, segons la qual, 

per cada competència hi ha descrit 

un quadre normatiu que inclou:

ETIQUETA: 

nom de la competència.

DEFINICIÓ: 

redacció breu que ofereix una 
idea general del concepte de la 
competència.

ELEMENTS DE COMPETÈNCIA: 
conjunt de descriptors concrets que 
permeten obtenir una visió detallada 
del contingut de la competència; 
és una descripció d’un conjunt de 
comportaments que podem associar 
a una competència.

EVIDÈNCIES I VERIFICADORS 

D’ACOMPLIMENT: 
conjunt d’exemples d’actuació 
competent; reflecteix la situació 
concreta en la qual posem en joc 
una competència, o sigui, la situació 
en la qual podem observar si el 
nostre comportament és el més 
adequat per resoldre-la òptimament. 
Hi ha evidències de coneixement 
(per demostrar allò que se sap) i 
d’execució (per demostrar allò que se 
sap fer: acció). N’hi ha de significatives 
(situacions que valorem especialment 
per la seva complexitat, per l’impacte 
en la nostra trajectòria o objectius, 
etc.) i de repetitives (situacions que 

ELS DICCIONARIS 
DE COMPETÈNCIES

són habituals o recurrents al llarg del 
temps.).

Amb l’objectiu de facilitar la 

lectura i l’ús d’aquest diccionari 

de competències transversals, a 

continuació, exposem un exemple de 

l’aplicació de la normativa exposada, 

anteriorment, en aquest document:

ETIQUETA:  

DEFINICIÓ: 

Capacitat per a reconèixer les 
pròpies potencialitats i limitacions 
amb relació a l’àmbit laboral per a 
construir una imatge professional, 
realista i positiva que permeti situar-
se amb confiança i de manera 
ajustada al mercat de treball.

ELEMENTS DE COMPETÈNCIA:

EVIDÈNCIES I VERIFICADORS 

D’ACOMPLIMENT: 

S. - El soldador/a en algunes empreses, 
no només solda sinó que participa en 

autoconeixement

Conèixer les responsabilitats, 
funcions i tasques a assumir i les 
competències tècniques, bàsiques 
i transversals que s’espera en el 
lloc de feina.

Es fa evident quan...

la recollida del material de fabricació, 
l’acabat d’un producte (per exemple, 
utilitzant una pintura especial), entre 
d’altres funcions i tasques. Quan al 
soldador/a li encarreguen soldar una 
peça sap quin material s’ha de preparar, 
quantes passades ha de fer, com ha de 
netejar la soldadura, etc. i quin tipus de 
maquinària ha de fer servir en funció de 
la matèria primera (alumini, ferro, etc.).

ELEMENTS DE COMPETÈNCIA:

EVIDÈNCIES I VERIFICADORS 

D’ACOMPLIMENT: 

A. - Quan el/la responsable li 
encomana fer una peça està tranquil/
il·la perquè sap perfectament què i 
com l’ha de fer i, en cas de no saber-
ho o tenir por d’equivocar-se, li 
trasllada el dubte.

En aquest exemple, s’han aportat 

dos elements (descriptors concrets 
dels comportaments esperats) de la 
competència d’adaptabilitat. En cada 
element s’ha aportat una evidència: 
concretament, una situació de 

l’actuació esperada d’un soldador/a 

Reconèixer i confiar en les 
pròpies capacitats, coneixements, 
habilitats, etc. i revisar de manera 
sistemàtica (autoavaluar) les 
funcions i tasques que estem 
executant i les competències que 
estem posant en joc amb l’objectiu 
d’identificar els propis punts forts i 
les zones a millorar.

Es fa evident quan...

nº -  Comportament   
 comú
A. - Ajustador, -a
M. - Matricer, -a
S. - Soldador, -a
T/F. - Torner, -a /
 Fresador, -a

i, una altra, de la situació esperada 

d’un ajustador/a.

Finalment, en el diccionari hi ha 
descrits diferents elements de cada 
competència. A cada un d’aquests 
elements s’hi han identificat un ampli 
ventall de situacions en les quals 
s’evidencien actuacions competents 
per a cada una de les professions 
estudiades. Així doncs, hi ha situacions 
específiques de: torner-a/fresador-a 
(T/A), matricer-a (M), ajustador-a (A) 
i soldador-a (S) i també situacions 
compartides per totes les professions 
que apareixen identificades amb un 
número (núm.).
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EL MODEL DE GESTIÓ 
DE L’EQUIP HUMÀ 
PER COMPETÈNCIES

Un model de gestió de l’equip 

humà en clau de competències 

posa el focus d’atenció en les 
competències tècniques, bàsiques 
i transversals de les persones d’una 
organització que són necessàries 
per a l’òptim acompliment de les 
funcions i tasques; el model també 
ha de garantir que els objectius 
fixats per l’empresa s’assoleixen 
posant en joc les competències 
requerides per desenvolupar les 
funcions del lloc de feina.

· Entenem el perfil professional com la definició 

d’un lloc de treball segons les competències 

que es requereixen per desenvolupar les fun-

cions i assumir les responsabilitats atribuïes.

· A través del CV per competències es recluten 

les candidatures i això permet un permet ajust 

al perfil. 

· Els resultats obtinguts desemboquen en un 

pla de desenvolupament competencial perquè 

el/la professional pugui millorar les competèn-

cies en què no arriba al llindar exigit.

· Un cop l’organització té definits en clau de com-

petències els llocs de treball i té els equips humans 

necessaris per al seu bon funcionament, el focus 

d’atenció continua centrant-se en la millora contínua.

DEFINICIÓ
PERFIL
PROFESSIONAL

SELECCIÓ
PER
COMPETÈNCIES

ACOMPLIMENT
DE LA TASCA

Aquest model té en compte tot el 
cicle de vida o la trajectòria que una 
persona viu dins d’una organització: 
des del moment que es valora la seva 
candidatura, passant pel període en 
el qual  desenvolupa la seva activitat 
laboral o professional, fins al moment 
que finalitza la seva relació amb 
l’empresa o la institució. En la següent 
figura trobem les fases que pot 
contemplar aquest model així com els 
seus objectius (que estan formulats en 
forma de preguntes):

· Cada cop més, els perfils professionals, constitueixen una marca de referència i es de-

fineixen partint de les ocupacions. Les empreses, en un exercici posterior, el que fan és 

configurar llocs de treball a partir de la conjugació de funcions provinents de diferents 

ocupacions, segons les necessitats del context i del moment.

· Posteriorment, es processa la selecció (generalment mitjançant el sistema d’Assess-

ment Center) per tal de trobar el/la candidat/a que millor encaixa amb el perfil (segons 

el model es busca el/la millor entre els/les bons/es).

· A banda de generar els plans de millora particulars, les avaluacions serveixen per 

copsar les necessitats de creixement competencial del global del personal i poder 

dissenyar el pla de formació més adequat.

· El desenvolupament d’eines eficaces d’avaluació d’acompliment dels treballadors i 

treballadores esdevé un element clau. L’avaluació anomenada 360° permet copsar el 

nivell d’eficiència i eficàcia amb què cada persona realitza la feina.

Segons Marta Colomer, 

dins de cada fase caldrà tenir en compte:

DESENVOLUPA-
MENT

Política de 

l’equip humà

Cultura 

Corporativa

Direcció estratègica en 

clau de competències

Quin equip humà 
necessitem?

Perfils professionals 
en clau de compe-
tències

Com identifiquem 
els/les professio-
nals òptims?

Selecció per 
competències

Com avaluem 
l’acompliment de 
l’equip?

Avaluació competen-
cial 360°

Com desenvo-
lupem el capital 
humà?

Plans de millora 
competencial

Com retribuïm 
l’equip humà?

Factors motivacionals 
i competencials
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Precisament, el diccionari de 

competències transversals que 

conté aquest document és una 

eina que permet dissenyar i 

executar totes les activitats que 

es contemplen en cada una de 

les fases descrites anteriorment. 

Concretament, permet:

•   Elaborar tots els perfils 

professionals que participen en 

tota l’activitat d’una organització:  

a banda de descriure les funcions 
i tasques d’un lloc de feina, el 
diccionari ens facilita la descripció 
dels comportaments que es 
requereixen per al seu òptim 
acompliment. Per tant, també 
s’especifiquen les situacions 
(evidències) en les quals aquestes 
actuacions competents es posen 
en joc. 

•   Elaborar l’oferta de feina incloent 

les competències més valorades 

del perfil professional del lloc de 

feina vacant: per tal d’assolir un 
major ajust de les candidatures que 
arriben a l’empresa, el candidat/ata 
podrà identificar les competències 
clau requerides i fer arribar a 
l’organització la seva candidatura 
evidenciant aquelles que té en bon 
nivell. D’aquesta manera, podrà 
fer valdre aquests comportaments 
esperats confeccionant un CV per 
competències (en suport paper,  
audiovisual o videocurrículum, etc.) i 
lliurar-lo a l’empresa.

•   Dissenyar les proves que 

ens permetin predir els 

comportaments dels candidats/

ates, abans que s’incorporin 

a l’empresa: per exemple, es 
pot dissenyar una entrevista per 
competències, una o diverses 
dinàmiques de grup, jocs de rol, etc. 
En totes aquestes proves podrem 
prioritzar les competències del perfil 

professional que més ens convingui 
observar. Per tant, a partir del 
perfil professional o, directament, 
del diccionari —en el cas que 

no haguem elaborat el perfil 

professional prèviament—, podrem 
escollir aquelles competències i 
comportaments que considerem 
clau pel lloc de treball que volem 
cobrir. Les evidències ens serviran 
per reproduir situacions i, com si 
d’una  simulació es tractés, podrem 
observar les competències que 
posen en joc els candidats/ates: 
és una manera objectiva de predir 
els comportaments que tindrà un 
candidat/ata quan estigui treballant. 
Així doncs, com més específics 
siguin els comportaments i les 
situacions que escollim, per a 
les activitats de selecció ens 
resultarà més fàcil observar les 
competències que ens interessen 
d’un/a candidat/ata.

•   Dissenyar les eines necessàries 

per realitzar l’avaluació de 

l’acompliment de tota l’activitat: 

per exemple, podem construir 
diferents instruments (qüestionaris, 
entrevistes, etc.) que utilitzarem en 
diferents moments de la trajectòria 
laboral de cada persona dins 
l’empresa: l’objectiu és identificar 
en quin nivell es posen en joc les 
competències requerides en el seu 
perfil professional en el seu dia a 
dia, que haurem descrit amb l’ajuda 
del diccionari.

•   Dissenyar accions de millora 

competencial ajustades a 

les necessitats de recursos i 

capacitats de l’organització: 

qualsevol acció de millora (de 
formació o de qualsevol altra 
índole) hauria de sorgir del contrast 
entre les competències requerides 
i el capital competencial del/
de la professional en un moment 

determinat. Per tant, una descripció 
acurada de les competències 
requerides (per l’empresa) i 
adquirides (pel treballador/a) 
permetrà identificar amb més rigor 
les zones de millora i dissenyar les 
accions que s’ajustin.

Aquest diccionari de competències 

transversals també és útil per 

a aquelles persones que volen 

accedir al mercat laboral o millorar 

la seva situació laboral exercint les 

professions descrites en el sector 

de la metal·lúrgia. D’una banda, amb 
aquest diccionari podran conèixer 
les competències requerides per 
les empreses que operen en aquest 
sector. De l’altra, podran realitzar 
una autoavaluació de les pròpies 
competències, contrastar-les amb 
les competències requerides i, per 
acabar, planificar les accions de 
millora competencial (formació, etc.). 

Finalment, un cop identificades 
les competències fortes, podran 
visibilitzar-les i realçar-les a través 
del CV per competències, en una 
entrevista o en les diferents proves que 
l’empresa hagi preparat per realitzar 
la selecció. Per tant, tindrà més 
possibilitats d’arribar a la fase final del 
procés de selecció i ser el candidat/
ata que s’incorpori a l’empresa.

A manera de resum, un CV per 
competències és útil per a les 
persones que volen accedir a un 
lloc de treball, perquè els permet 
fer visible i remarcar el conjunt de 
coneixements, habilitats, aptituds i 
actituds més fortes i acompanyar-
les de situacions o resultats que 
evidencien a l’empresa que, 
efectivament, disposen d’aquestes 
competències. Però també és 
útil per a l’empresa, pel fet que li 
permet realitzar una preselecció 
de tota l’oferta de candidatures 
que rep molt més ajustada a allò 
que realment necessita i, per 
tant, també li permetrà estalviar 
recursos en les proves de selecció 
posteriors. I, conseqüentment, tindrà 
més possibilitats de captar el/la 
professional més competent.

Per acabar, les persones 
professionals que acompanyen 
altres persones en la millora de la 
seva ocupabilitat i accés al mercat 
laboral, i a les empreses en la millora 
dels seus recursos i capacitats en 
clau de competències, poden utilitzar 
aquest diccionari en funció dels 
objectius descrits en aquest apartat.
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DICCIONARI DE 
COMPETÈNCIES 
TRANSVERSALS
Les competències transversals1 són un conjunt integrat de 
coneixements, habilitats, aptituds i actituds necessàries per a 
l’òptim acompliment de les funcions i les tasques requerides 
en un lloc de treball, amb un fort component de transferibilitat i 
aplicació a contextos i professions molt diferents. 

1 Claus tutorials, guia per a l’acompanyament i el suport tutorial, 
Colomer, M.. Palacín, I.. Rubio, F.. (Barcelona. 2008)
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A continuació 
s’exposa la funció 
general i aquelles 
més específiques i 
rellevants dels perfils 
professionals estudiats: 
torner/a, fresador/a 
(T/F), matricer/a 
(M), ajustador/a (A) i 
soldador/a (S).

Font: Fitxes d’ocupació. Servei d’Ocupació de Catalunya i Barcelona Activa. 

FUNCIÓ
GENERAL

A M
Ajustador, -a

És el professional que s’encarrega de 
l’ajust de peces de precisió amb petits 
muntatges simples i del desbarbatge, o 
eliminació de llimadures amb mètodes 
electromecànics, funció que depèn de 
la tipologia de peces i de la disponibilitat 
de materials i d’eines per al treball i 
que s’ha de dur a terme en estrictes 
condicions per a garantir la seguretat.
 
Es dedica principalment a la detecció 
i supressió de les petites irregularitats 
que inevitablement es generen durant 
la fabricació i reproducció de peces o 
elements malmesos i de reparar les 
màquines per tal de poder rectificar les 
deficiències detectades. També s’ocupa 
de la realització de l’acoblament i del 
muntatge de petits conjunts de peces. 
Les peces han de ser verificades 
posteriorment i es rebutgen si es 
troba el més mínim error, seguint els 
protocols de qualitat i seguint els 
terminis establerts en la producció.

Matricer, -a

És el professional que construeix 
eines, motlles i matrius mitjançant 
màquines-eina convencionals i 
especialitzades. Les matrius són 
motlles que donen una empremta 
per la forma o pel relleu. Aquestes 
eines, motlles o matrius serveixen, 
posteriorment, per fabricar peces.

Per a l’elaboració d’eines, motlles 
i matrius cal verificar els equips i 
instruments necessaris i establir 
l’organització dels processos 
de fabricació d’acord amb les 
instruccions especificades als 
documents tècnics sobre com han 
de ser els motlles i les matrius. Per 
últim, cal treballar en les condicions 
de seguretat i salut en el treball que 
estableix la normativa vigent.

S T/F
Soldador, -a

És el professional que uneix elements 
metàl·lics per mitjà de màquines 
de soldadura. Les seves principals 
funcions consisteixen en preparar el 
material i les eines necessaris per al 
treball; col·locar les peces d’acer a 
soldar als llocs corresponents i soldar 
o unir les dites peces de metall.

El/La soldador/a desenvolupa la seva 
ocupació aplicant les especificacions 
tècniques previstes en les homologa-
cions internacionals dels processos 
de soldadura i complint i fent complir 
les normes vigents de medioambient, 
qualitat, seguretat i salut laboral.

Torner, -a / Fresador, -a

És el/la professional que fabrica 
peces de tot tipus amb màquines-
eina o conjunt d’aparells combinats, 
convencionals i especialitzats. Les 
fresadores realitzen operacions de 
llimada, foradament, tornejat, rectificat 
o ranura de les peces de metall i 
altres productes metàl·lics. Els torns 
són màquines-eina per arrodonir 
peces de fusta, de metall o altres 
materials durs, o donar-los un perfil o 
un calibre determinat.

L’ocupació de torner/a-fresador/a 
també implica comprovar les peces 
per mitjà d’equips, màquines i instru-
ments de mesura i verificació, així com 
els acoblaments entre les peces fa-
bricades; tenir cura del manteniment 
de les màquines-eina i ajustar-ne 
els paràmetres de funcionament; i 
complir i fer complir les normes de 
seguretat i higiene en el treball.

L’any 2015 l’Ajuntament 

de Sabadell va engegar 

el projecte Metallvallès 

amb l’objectiu de 

promoure l’ocupació i 

contribuir a millorar la 

competitivitat de les 

empreses del sector 

del metall. Gràcies al 
treball conjunt amb els 
Ajuntaments de Barberà 
del Vallès, Castellar del 
Vallès i Sant Quirze i del 
suport de la Diputació 
de Barcelona, es van 
assolir els objectius 
fixats, tanmateix, 
atribuïm l’èxit del 
projecte a la participació 
de les empreses 
d’aquest territori.

Aquest any 2019 hem 
donat un pas endavant 
amb l’elaboració 
d’aquest diccionari 
de competències 
transversals amb 
l’objectiu d’oferir 
eines a les empreses 
de la Indústria 4.0 
perquè puguin 
enfortir els recursos 
i les capacitats i, a la 
vegada, augmentar 
les possibilitats de 
les persones a exercir 
aquelles professions 
més demandades en el 
sector del metall.
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COMPETÈNCIES 
D’IDENTIFICACIÓ
Aquest grup de competències 
estan relacionades amb l’anàlisi, 

tant de les pròpies capacitats com de les característiques 
de l’entorn, en general i, del lloc de treball, en particular. Les 
competències que es consideren clau pels perfils professionals 
estudiats són: l’ autoconeixement, la situació en el context, la 
disposició a l’aprenentage, el pensament analític i crític.
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nº -  Comportament   
 comú
A. - Ajustador, -a
M. - Matricer, -a
S. - Soldador, -a
T/F. - Torner, -a /
 Fresador, -a

A continuació s’exposen els 
comportaments esperats 
en cada una d’aquestes 
competències i les 
situacions concretes en 
les quals es posen en joc 
aquests comportaments.

1 - Coneix totes les funcions i tasques que 

ha de realitzar en l’empresa on treballa.

S. - El soldador/a en algunes empreses, 
no només solda sinó que participa en 
la recollida del material de fabricació, 
l’acabat d’un producte (per exemple, 
utilitzant una pintura especial), entre 
d’altres funcions i tasques. Quan al 
soldador/a li encarreguen soldar una 
peça sap quin material s’ha de preparar, 
quantes passades ha de fer, com ha de 
netejar la soldadura, etc. i quin tipus de 
maquinària ha de fer servir en funció de 
la matèria primera (alumini, ferro, etc.).

M. - Participa en totes les fases del 
projecte, des del disseny, la fabricació 
en verd fins la producció del troquel.

Conèixer les responsabilitats, 
funcions i tasques a assumir i 
les competències tècniques, 
bàsiques i transversals que 
s’espera en el lloc de feina.

Es fa evident quan...

Reconèixer i confiar en les 
pròpies capacitats, coneixements, 
habilitats, etc. i revisar de manera 
sistemàtica (autoavaluar) les 
funcions i tasques que estem 
executant i les competències 
que estem posant en joc amb 
l’objectiu d’identificar els propis 
punts forts i les zones a millorar.

Es fa evident quan...

Capacitat per a reconèixer les 
pròpies potencialitats i limitacions 
amb relació a l’àmbit laboral per a 
construir una imatge professional, 
realista i positiva que permeti situar-
se amb confiança i de manera 
ajustada al mercat de treball.

COMPETÈNCIES 
D’IDENTIFICACIÓ

autoconeixement

2 - Coneix els comportaments que 

s’espera d’ell/a quan realitza les 

funcions i les tasques (per exemple, 

les competències transversals 

descrites en aquest diccionari).

S. - Sap que ha d’ajustar la intensitat 
de la corrent de la màquina i la 
velocitat del fil en funció dels 
materials que ha d’unir.

3 - Coneix les competències tècniques 

que necessita per a realitzar les seves 

funcions de forma òptima.

T/F. - Sap que ha de tenir 
coneixements de matemàtiques, 
geometria, càlcul de grau, etc. Sap que 
ha de tenir coneixements per programar 
la maquinària del control numèric (CNC). 
Coneix el procediment de prensat i les 
característiques dels diferents materials 
que s’han de premsar.

A. - Sap que ha de tenir coneixements 
per a mesurar en micres i mesures 
petites i per a programar les cotes 
i les toleràncies a la maquinària de 
l’empresa per programar-la i treballar 
amb diferents cotes i toleràncies.

1 - Adapta els seus comportaments 

als requeriments del sector i de 

l’activitat econòmica en la que opera

l’empresa.

M. - Actualitza les seves 
competències per tal que l’empresa 

Conèixer els diferents entorns 
econòmic, tecnològic, laboral, 
etc., en general, i les implicacions 
que tenen per al sector (les 
amenaces i oportunitats) i 
conèixer les normes escrites 
i no escrites que regeixen els 
comportaments de l’organització 
on es treballa, en particular.

Es fa evident quan...

Capacitat per a identificar, avaluar i 
comprendre les característiques, els 
requeriments, les normes escrites i no
escrites de l’organització on treballa i 
de l’entorn, en general, amb l’objectiu 
d’assolir un òptim acompliment de 
les responsabilitats i funcions que 
implica el projecte o activitat que cal 
desenvolupar.

situació en el context

1 - És capaç d’identificar quin valor 

pot aportar a una feina concreta i 

què necessita aprendre o millorar 

per evitar errors, principalment, 

quan treballa en un sector o amb un 

producte, uns materials, etc. que no

domina o no coneix.

M. - Sap quines tasques realitza més 
ràpid o amb més precisió, etc. i quins 
materials manipula més fàcilment, en 
funció de la seva duresa.

2 - Si es troba davant d’una feina 

o situació que no sap fer o amb la 

qual té dificultats, per exemple, 

perquè no té prou coneixements, ho 

comunica als/a les responsables 

directes o al departament que 

pertoqui per evitar l’impacte 

negatiu que pot provocar a tota 

l’organització.

A. - Quan el/la responsable li 
encomana fer una peça està tranquil/
il·la perquè sap perfectament què i 
com l’ha de fer i, en cas de no saber-
ho o tenir por d’equivocar-se, li 
trasllada el dubte.

M. - Resol problemes complexos amb 
els quals es troba de forma imprevista
i dels quals en desconeix el motiu que 
els ha provocat.

3 - Executa la feina que li han 

assignat sense malmetre cap 

material, eina o màquina.

M. - Sap que si no ho fa correctament, 
pot trencar l’encuny i els components 
són molt cars. És capaç de realitzar 
cada un dels passos amb seguretat 
tot i el risc que pot comportar una 
errada o aplicar una solució que no 
sigui l’òptima, aplicant i confiant en els 
seus coneixements i habilitats.

A. - Encara que tingui una segona
oportunitat per a poder solucionar un 
error, donar una solució equivocada 

implica un elevat cost. Per exemple, 
quan hi ha risc de trencar una peça si 
s’ajusta malament i la màquina arranca 
sap que pot provocar un error molt 
greu o si no es col·loca bé un cargol. 

4 - És capaç de resoldre una situació 

utilitzant els seus propis recursos 

competencials quan no té una persona 

experta que li pugui donar suport, 

principalment en empreses petites.
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continuï essent competitiva. Per
exemple, el sector de l’automòbil és 
dels més exigents, per la qual cosa 
han d’abaratir costos, han d’anar 
millorant i variant el tipus de peces, els 
processos, incorporant les tecnologies 
que van sortint i adaptant-se a un 
mercat que canvia constantment.

2  - En l’exercici de les seves funcions, 

té en compte la història, la situació 

i l’evolució de l’organització i actua 

seguint uns comportaments i valors 

que afavoreixin l’activitat global i les 

relacions entre totes les persones.

3 - Sap reconèixer les diferències en 

els requeriments d’una empresa gran 

i una de més petita i inclús familiar. 

A l’hora de valorar la seva feina té en 

compte l’evolució de la demanda, 

els sous de mercat (sous elevats per 

la manca de professionals en les 

empreses més grans), la flexibilitat 

d’horari, l’ambient familiar, la llibertat 

d’actuació de les empreses familiars.

M. - Pot cercar una estratègia o una 
alternativa de creació d’una matriu
per poder aconseguir un client/a que 
no està trobant la solució amb altres 
empreses, per exemple, més grans o 
menys especialitzades, contribuint a 
l’increment de la clientela i vendes.

4 - Demostra un elevat compromís 

amb les empreses petites i dona un 

cop de mà amb el que faci falta en 

una  empresa amb menys recursos 

(canviar l’horari, treballar en dies 

festius o estar disponible fora de 

l’horari pactat per a poder estar 

localitzable en cas d’incidències, etc.). 

M. - Quan fa falta, allarga la jornada 
perquè una màquina pugui seguir 
produint, essent conscient que una 
hora de més de treball implica 12 
hores de producció més i, per tant, 
genera un impacte positiu en els 
resultats de l’empresa.

Conèixer la posició en la jerarquia 
de responsabilitats i funcions de 
l’organització i saber on comença 
i on acaba el rol que està exercint 
i el de la resta de persones.

Es fa evident quan...

1 - No envaeix l’espai ni les funcions 

ni les responsabilitats de la resta 

de l’equip ni dels seus/seves 

responsables i en cas que no tingui 

clar els límits, ho pregunta.

2 - En cas d’incidència o problema 

sap a qui adreçar-se, ja sigui als seus 

o les seves responsables directes 

com a altres departaments o 

companys/anyes i així evitar prendre 

decisions pel seu compte i risc.

Capacitat per a valorar 
l’aprenentatge com un element per 
al desenvolupament i la millora 
professional, reconeixent els interessos 
i les necessitats de millora. Mantenir 
una actitud positiva vers l’aprenentatge 
per a optimitzar les competències 
professionals i desenvolupar amb èxit 
l’activitat laboral.

disposició a 
l’aprenentage

5 - Adequa els seus comportaments 

(competències funcionals) a la 

cultura organitzativa de cada 

empresa per poder fer la seva feina 

de forma òptima.

Identificar les necessitats 
d’aprenentatge i/o formatives amb 
relació al seu lloc de treball i 
incorporar i acceptar la millora 
permanent com a requeriment 
indispensable per al desenvolu-
pament professional i personal.

Es fa evident quan...

1 - Adquireix i millora les 

competències necessàries i al nivell 

òptim, tenint en compte l’exigència i 

l’evolució del sector i de l’activitat de 

l’empresa.

M. - Incorpora nous coneixements per 
vetllar per la diferenciació, la
flexibilitat i l’agilitat de resposta de 
l’empresa al mercat i mantenir la 
competitivitat, principalment si és
petita i ha de competir amb empreses 
asiàtiques. Aprèn idiomes per poder 
comunicar-se amb proveïdors, per 
exemple, quan s’envia a fora a fabricar 
perquè aquí no tenen capacitat o 
perquè han de reduir costos. 

A. - A banda de la part de mecànic/a 
-  ajustador/a, també és capaç de 
mecanitzar peces, pot fer funcionar 
una fresa, un torn, una rectificadora.

S. - Aprèn idiomes per poder 
sortir a instal·lar una màquina fora 
de l’empresa, encara que vagi 
acompanyat d’algú que ja en sàpiga.

2 - Té disposició a adaptar-se 

a la tecnologia i aprendre les 

característiques, el funcionament i 

la manipulació de nous materials, 

nous recobriments, noves màquines 

i noves eines per poder adaptar-

se a la clientela i poder fabricar 

peces més específiques i guanyar 

eficiència i eficàcia.

S. - Realitza productes a mida, amb
característiques i especificitats diferents 

encara que el procés sigui el mateix. 

M. - Actualitza els coneixements
constantment i diàriament per poder 
treballar de manera òptima amb les 
diferents tipologies de peces que s’han 
de fer (sobretot quan es dedica a fer 
peces noves i úniques constantment), 
amb diferents tipus de procés, 
diferents quantitats, adaptant-se a les 
variacions amb les que es troba. 

A. - Aprèn a programar les
toleràncies a la nova maquinària. 
Utilitza el peu de rei digital per 
mesurar les peces. Té coneixements 
de metrologia per a interpretar els 
plànols a l’hora de muntar una peça, 
per exemple, i de mesurar amb un
peu de rei. Sap utilitzar les eines i els 
mètodes electromecànics i manuals 
per eliminar rebaves i/o cantells durs.

3 - Mostra disposició a reciclar-se 

i/o formar-se per a especialitzar-

se o evolucionar professionalment 

assumint noves funcions, per 

iniciativa pròpia. 

S. - Té interès a evolucionar cap 
a altres perfils professionals, per 
exemple, per a convertir-se en 
un soldador/a-muntador/a en 
determinades empreses. 

A. - Adquireix nous coneixements 
de diferents rames i amplitud de 
temes que hi ha en el sector i ell/
ella mateix/a es posa els límits per 
aprendre altres aspectes que pot 
necessitar relacionats amb el tema de 
la mecànica.

4 - Dedica el temps que faci falta a 

adquirir les competències necessàries 

en una empresa o una activitat nova. 

S. - Obté resultats òptims quan realitza 
productes a mida que no ha fet mai. 

A. - En cas que tingui poca o gens 
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d’experiència laboral o sigui nou/
nova a l’empresa, es mostra obert/a 
a aprendre les especificitats de la 
maquinària i del tipus de tecnologia 
de la qual disposa l’empresa. 

T/F. - En cas que es trobi als inicis de 
la seva experiència laboral, accepta 
començar fent tasques avorrides i 
repetitives necessàries per a
l’aprenentatge de la professió.

5 - Té interès a adquirir coneixements 

d’altres perfils professionals amb els 

quals es relaciona, encara que  no 

realitzi les seves funcions. 

A. - Aprèn a fer servir eines que no són 
pròpies d’un ajustador/a, com la
rectificadora, la fresadora manual i el 
torn, entre d’altres.

1 - Transfereix els coneixements 

que ha après en un treball o en 

una situació previs al present per 

treballar amb més solvència i 

estalviar temps. 

M. - Incorpora els coneixements que va 
adquirint amb l’experiència dels
nous materials que surten del mercat 
(diversitat d’acers, alumini, llautó, etc.). 
En els treballs de manteniment de les 
màquines va aprenent de les diferents 
situacions; per exemple, cada material 
que s’utilitza en una màquina (tot i ser 

Seleccionar i transferir 
coneixements, capacitats, 
habilitats i actituds adquirits 
en experiències prèvies a les 
situacions actuals, ja siguin 
pròpies o dels companys/anyes. 
Demostrar disposició a aprendre 
de les situacions noves i els 
imprevistos i dels canvis i els 
problemes del flux de treball.

Es fa evident quan...

el mateix material) té comportaments 
diferents que no es poden predir. 
Aprèn de l’experiència per poder 
arribar a la versió definitiva després 
del test que es realitza dins del procés. 
Gràcies a la seva experiència, és capaç 
de reduir el temps de manteniment 
perquè la màquina no estigui parada i 
pugui continuar produint.

2 - Davant de dificultats o problemes, 

recorre a la seva experiència per 

trobar aquella solució o estratègia

que li ha funcionat en altres situacions 

i la sap aplicar a la que té davant. 

M. - Quan una màquina no funciona,
pot identificar el denominador comú 
de les experiències passades per 
resoldre el problema actual. Quan
està provant una màquina, per saber si 
funciona (que hauria d’estar produint) 
ja sigui dins de l’empresa o quan està 
a casa del client/a.

3 - Observa, accepta i aprèn dels 

consells que li donen els companys 

o companyes amb més qualificació i

expertesa.

Capacitat per a 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.

pensament analític 
 i crític

Aplicar el raonament creatiu, 
inductiu i conceptual per trobar 
la millor solució a un problema, 
establint prioritats per actuar i 
entendre els avantatges i els 
desavantatges de cada decisió. 
Capacitat d’abstracció i de 
diferenciar les coses importants o 
prioritàries de les que no ho són.

Es fa evident quan...

1 - Analitza i comprèn el perquè dels 

procediments que cal seguir i les 

conseqüències de les accions que

realitzarà i pot fer variacions i valorar 

l’impacte d’aquestes.

A. - Té en compte les característiques 
de cada matèria primera (si el 
material és dur, tou, pastós, etc.) 
per manipular-la de la manera més 
eficient i escollir les eines abrasives 
que ha d’utilitzar en cada moment per 
a la reparació, manteniment o creació
d’una peça. Utilitza els coneixements 
mecànics, hidràulics, electrònics, 
elèctrics i pneumàtics perquè una 
matriu funcioni correctament. 

M. - Quan comet un error és capaç 
d’identificar el conjunt de factors que
han intervingut en la situació per a 
resoldre’l, aprendre’n i per no tornar 
a equivocar-se en el futur. Abans 
d’actuar reflexiona, fa els càlculs 
necessaris, etc. per preveure els 
efectes d’una actuació o d’una
altra i evitar conseqüències 
irreversibles o molt negatives perquè, 
encara que sap que té maneres de
reconduir-ho, resultarà molt costós. 

T/F. - En funció del tipus de peça 
que ha de fabricar, ho analitza i 
ho enfoca de la millor manera per 
desenvolupar el mecanitzat de la 
peça. Generalment, tot el procés està
més estandarditzat, però quan es 
troba amb una màquina o peça 
complexa, ha de pensar com la
fabricarà (per exemple, si es 
deformarà o no, etc.) i, si es deforma, 
s’atura per corregir la peça.

2 - És capaç de llegir i interpretar els 

plànols de forma correcta. 

A. - Sap llegir i interpretar plànols 
mecànics. Interpreta els plànols i, 
abans de començar, pensa molt bé on 
actuarà, quina fase farà primer i quina
segon. Té visió espacial i sap interpretar 
els plànols d’una peça en 3D i en 2D per 
posteriorment ajustar-la o crear-la nova. 

T/F. - Ajusta les mides correctament, 
en funció de la interpretació del plànol 
que ha realitzat. Quan el client o clienta 
envia un plànol, pot detectar els errors 
o valorar si conté tota la informació 
necessària (mides, cotes, etc.) per a 
realitzar la peça que demana. 

M. - Sap interpretar els plànols per 
poder ajustar i mecanitzar de manera 
correcta. 

S. - Interpreta el plànol de soldadura i 
busca la millor manera de realitzar la 
feina.

3 - És capaç de llegir i comprendre 

el contingut dels informes que li 

arriben per saber la feina que ha de 

fer i com l’ha de fer. 

A. - Llegeix els informes que li faciliten 
quan fa un servei de reparació, 
seguint els passos establerts, i en cas 
de trobar-se amb algun problema 
quan està ajustant una màquina.

Saber llegir, analitzar i avaluar 
la informació clau en el procés i 
entendre, assimilar i elaborar la 
informació i utilitzar-la per executar  
el treball de forma òptima.

Es fa evident quan...
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1 - Davant d’un problema o una 

incidència avalua la situació per 

poder actuar de la millor manera. 

A. - Abans de realitzar una reparació, 
analitza i avalua l’avaria per tenir tota 
la informació necessària per reparar-la
de la manera més eficaç i eficient. 
Verifica les peces i rebutja aquelles 
que es troba en cas que hi hagi el
més petit error. 

M. - Davant de problemes de 
producció, sap trobar i prioritzar 
diferents alternatives per resoldre-ho, 
integrant les anàlisis dels companys/
anyes i analitzant els pros i els contres 
de totes les aportacions. Reconeix i 
integra les diferents maneres de fer 
una cosa per part de tot l’equip per 
assolir el resultat més òptim.

2 - És capaç d’identificar aquells 

aspectes que poden derivar en un 

error o problema i anticipar-los. 

T/F. - El preparador/a s’anticipa a tots 
els errors o problemes que pot tenir la 
preparació que està fent a l’hora

de la fabricació i ha d’emetre un 
document basat en aquesta previsió.

3 - Quan falla algun pas que ha 

donat i el problema no és evident, 

troba l’error analitzant els factors 

o la multitud de variables que hi 

intervenen. 

M. - Sap que el tipus de materials, els 
lubricants, la qualitat del material del 
proveïdor, etc. o altres factors que són 
nous poden afectar el procés.

4 - Identifica el denominador comú 

que té la situació actual amb altres 

situacions del passat i és capaç 

d’establir relacions de causa-efecte 

per valorar com es comportarà la 

màquina si s’aplica una determinada 

solució.

T/F. - Sap interpretar les senyals de 
la màquina en la que està treballant, 
per exemple, els sorolls; quan no està 
funcionant correctament, intueix quin 
problema està tenint i actua en
conseqüència.

COMPETÈNCIES 
DE RELACIÓ
Aquest grup de competències 
incorpora un ampli ventall de 
processos relatius a com establim una 
relació amb els altres i amb l’entorn.

Les competències d’aquest grup que es consideren clau pels 
perfils professionals estudiats són: la comunicació, la relació 
interpersonal i el treball en equip.
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A continuació s’exposen els 
comportaments esperats 
en cada una d’aquestes 
competències i les 
situacions concretes en 
les quals es posen en joc 
aquests comportaments.

1 - A l’hora de fer el relleu amb 

un altre company o companya li 

explica de forma detallada i clara 

la informació que necessita per a 

continuar amb la seva tasca.

T/F. - Dona les instruccions correctes 
a la resta de companys/anyes que han 
de continuar amb la manipulació de la 
peça, en un canvi de torn.

2 - Quan li demanen explicacions 

sobre un problema o una determinada 

informació sobre una feina que no és 

Expressar amb seguretat 
pensaments, idees, opinions, 
vivències, emocions emprant el 
llenguatge verbal  (vocabulari, 
ritme i entonació) i no verbal 
(gestos, mirada, expressions facials, 
postures, etc.) de manera
ajustada per tal que el missatge 
arribi de forma clara i comprensible.

Es fa evident quan...

Capacitat d’interaccionar (expressar 
i entendre) mitjançant el llenguatge 
verbal, el no verbal i l’escrit, amb
gestió de la diversitat de llengües 
requerides, amb l’ús de diferents 
suports, amb el domini de les normes
sociolingüístiques i l’adequació a les 
diferents funcions i al context laboral.

COMPETÈNCIES 
DE RELACIÓ

comunicació

òptima explica amb tot tipus de detall 

què ha fet i com ho ha fet per trobar la 

manera de solucionar-ho.

M. - En el cas d’enviar una peça que no 
compleix la qualitat esperada a un altre 
departament, li explica al company/a 
els motius pels quals la peça arriba en 
aquelles condicions. Comparteix una 
incidència, un problema amb la resta 
de companys/anyes per evitar que la 
producció s’aturi.

3 - Comparteix el coneixement i la 

informació d’una feina amb els seus 

companys i companyes. 

T/F. - En cas que un company o 
companya li pregunti com es fa una 
feina o tasca determinada, li explica 
amb detall com ho ha de fer. 

A. - En el moment de realitzar la 
reparació, la notifica per escrit 
de manera estructurada, clara i 
comprensible.

4 - Exposa la seva opinió sobre la 

feina que cal realitzar o fa propostes 

de millora de la seva feina o de

l’activitat global. 

A. - Participa en les reunions de tot 
l’equip abans de començar un treball, 
tot i que li lliurin un plànol detallat. El/
la comercial explica quina màquina 
s’ha comprat i la part tècnica opina 
si és possible, com es pot fer, etc. 
Comenta els requeriments tècnics 
que són especials de la màquina del
client/a i opina sobre com fabricar-ho. 
Es comunica amb l’oficina tècnica i 
amb l’enginyer/a responsable

Saber escoltar de forma activa 
informació, ordres, indicacions, 
opinions, etc. fent les preguntes 
necessàries per a poder donar una 
resposta òptima a la situació o a les 
persones amb les que s’interactua.

Es fa evident quan...

del projecte o qui el lidera i també es 
comunica amb l’equip del taller. 

M. - Planteja de forma entenedora i
concisa el desenvolupament d’una 
matriu o el seu disseny a la resta de 
l’equip que participa en la fase de
creació.

1 - Escolta les indicacions del 

coordinador/a o responsable sobre 

el procediment que cal seguir en un 

treball  per no saltar-se cap pas i fer 

la feina amb el nivell de qualitat que 

s’espera. 

T/F. - Escolta i incorpora les 
especificacions de les peces que li 
trasllada el/la responsable i que ha 
de fabricar. Fa cas dels consells i/o
indicacions que li fa el/la responsable 
per abaratir la peça i, en cas de dubte, 
li fa les preguntes necessàries.

2 - Escolta als seus companys/

anyes quan li traslladen informació 

important amb relació a la feina o el

procés que comparteixen, directa o 

indirectament. 

M. - Escolta detingudament i presta 
atenció als detalls quan un company/a 
li explica una incidència amb una 
màquina per poder solucionar-la.

3 - En cas de tenir dubtes a l’hora de 

realitzar una tasca concreta, pregunta 

al/a la responsable o als/a les 

professionals d’altres departaments 

per realitzar-la de manera òptima. 

A. - Davant d’un dubte, segueix les
coordenades que li han donat per 
reparar una màquina, assumint 
que, si no ho fa bé, pot malmetre la 
màquina o la maquinària i les eines 
que fa servir per fer la reparació (hi ha 
empreses que fabriquen màquines i 
també les reparen). En el cas que no 
hagi rebut una informació o una peça 
en un termini determinat, pregunta a 
la resta de departaments per saber 
i entendre què ha passat i/o oferir 
ajuda al company o companya, si cal.

4 - No ha de tornar a fer la mateixa 

pregunta quan ja li han donat una 

resposta (en el passat) sobre el 

mateix tema o situació.

5 - Escolta a la clientela per poder 

donar una resposta òptima a les 

seves necessitats. 

T/F. - Quan es comença a treballar 
amb un nou client o clienta i aquest/a 
visita l’empresa per donar indicacions 
sobre les seves necessitats, l’escolta 
atentament per entendre exactament 
què vol i com ho vol.

Establir relacions professionals 
basades en la confiança i la 
cooperació, poder mantenir 
relacions estretes amb les 
persones de l’entorn laboral 

Capacitat i habilitats per a relacionar-
se amb els companys/anyes de 
feina, altres professionals de l’entorn 
laboral, clientela, etc. de manera 
satisfactòria, mantenint una actitud 
assertiva i constructiva.

relació interpersonal
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nº -  Comportament   
 comú
A. - Ajustador, -a
M. - Matricer, -a
S. - Soldador, -a
T/F. - Torner, -a /
 Fresador, -a

sempre que no interfereixin en la 
realització de la tasca.

Es fa evident quan...

1 - Mostra una actitud positiva en tot 

moment i intenta mantenir una bona 

relació amb la resta de companys 

i companyes, i així contribuir a 

mantenir un bon clima laboral. 

T/F. - Accepta i integra aquelles 
opinions dels companys/anyes que 
permeten millorar la seva feina, 
sobretot en el cas d’una empresa 
petita i amb ambient familiar. 

M. - Confia en l’opinió, el punt de vista, 
etc. dels companys/anyes quan no 
troba la solució a un problema o es 
troba en una dificultat.

2 - Comprèn les circumstàncies, els 

problemes i les dificultats de la resta 

de companys/anyes i intenta oferir

ajuda o adaptar-se a la situació. 

A. - Entén les problemàtiques que 
poden tenir la resta de departaments 
quan no li envien una peça o una 
informació que necessita en el termini 
establert. 

M. - Empatitza amb la resta de 
companys i companyes d’altres 
departaments i entén les dificultats 
que poden tenir en els diferents 
processos de fabricació d’una peça.

3 - És conscient que la seva feina 

forma part d’un tot i coneix l’impacte 

que pot ocasionar a tota l’empresa el 

fet de no realitzar-la correctament. 

M. - Té coneixements de les màquines 
que van abans i després de la seva 
per a facilitar la feina al company/a 
que ve darrera i entendre perquè li ha 
fet la peça d’una manera determinada.

4 - En el cas d’haver de tractar 

directament amb la clientela, mostra 

un elevat grau de respecte i

professionalitat, evitant un abús de 

confiança i respectant el seu temps. 

S. - Quan el soldador/a-muntador/a
va a casa del client/a a instal·lar la 
màquina, és amable i es mostra 
col·laboratiu/iva amb ell/a i els altres
industrials. 

A. - Quan va a muntar una màquina 
a casa del client/a, mostra una 
imatge positiva i manté una relació 
el més cordial possible perquè sap 
que en aquell moment és la cara de 
l’empresa.

1 - Té en compte el coneixement i 

l’experiència dels seus companys/

anyes a l’hora de fer una feina

complexa o davant d’un problema 

i accepta les seves propostes quan 

són millor que la seva evitant

tendències egocèntriques. 

M. - Respecta la manera de fer d’altres 
matricers/eres tot i que no ho facin de 
la mateixa manera que ell/a. 

S. - Reconeix quan no ha soldat 
correctament una peça i comparteix 
com ho ha fet amb altres companys 
o companyes o l’encarregat/ada per 
trobar la millor manera de fer-ho i
assegurar-se que el resultat estigui 
dins dels paràmetres de qualitat que 
s’esperen.

Reconèixer i valorar positivament les 
realitzacions i els èxits professionals 
dels companys i de les companyes 
i confiar en les seves aportacions, 
demanant-los ajuda quan la 
necessita.

Es fa evident quan...

1 - Expressa el seu desacord o 

queixa de manera constructiva als 

companys/anyes i responsables 

cercant el moment i espai més 

adequats.

M. - Quan el/la responsable li 
encomana una feina amb la que no 
està d’acord, li expressa la seva opinió 
de manera respectuosa aportant 
arguments en funció dels seus 
coneixements i la seva experiència. 

S. - Quan a un soldador/a no li arriba 
correctament la preparació de les 
peces, ho comunica als companys o 
companyes que han fet la preparació.

2 - Dona la seva opinió per millorar 

el procés o estalviar recursos, 

principalment en empreses petites 

1 - Realitza les seves funcions 

pensant en les implicacions per a les 

persones que hauran d’intervenir en

alguna part del procés. 

A. - Realitza la seva feina de manera 
curosa per no entorpir en la cadena 
de muntatge, a l’hora d’ajustar la peça 
d’una màquina, quan intervé més 
d’un/a professional i/o departament. Es 
coordina amb la resta de departaments 
quan una mateixa peça ha de passar 
per varis/vàries professionals de 
diferents departaments des del seu 
inici fins que s’acaba; per exemple, 
es coordina amb la part elèctrica que 
acompanya la mecànica. 

2 - Respecta la feina de tots els 

companys/anyes i el seu rol dins 

l’empresa, reconeixent l’autoritat 

formal i moral de les persones amb 

major grau de responsabilitat o més 

experiència i coneixements.

3 - Respecta les eines i l’espai dels 

companys/anyes, avisant quan les 

fa servir i deixant-les en el mateix 

lloc que les ha trobat i en òptimes 

condicions.

4 - Quan s’incorpora a un equip nou 

i li estan ensenyant a realitzar una 

tasca, mostra una actitud humil i

amb ganes d’aprendre.

Exposar les pròpies opinions, 
arguments, raonaments, etc. 
encara que siguin contraris al 
posicionament de la resta de 
companys/anyes de feina o altres 
professionals de l’entorn laboral i 
acceptar el possible desacord.

Es fa evident quan...

on hi ha pocs professionals, cercant 

el moment i l’espai més adequats. 

M. - Crea complicitat amb la persona 
que està a la màquina, i ofereix la seva 
opinió per trobar la millor manera de 
fer una feina.

Saber treballar de manera 
coordinada amb els companys i 
les companyes per aconseguir un 
objectiu comú, corregint la forma 
de fer una tasca, si cal, i evitant 
una actitud egocentrista.

Es fa evident quan...

Capacitat per a treballar de forma 
cooperativa i coordinada amb totes 
les persones que formen un equip,
col·laborant en la realització de les 
tasques i entenent que es treballa per 
a un objectiu comú.

treball en equip
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T/F. - Realitza de manera òptima 
la preparació per evitar que en el 
procés de fabricació hi hagi cap 
tipus d’incidència com, per exemple, 
que es facin 5.000 peces errònies 
(preparador/a). Ajusta una peça seguint 
les indicacions del muntador/a. Quan 
finalitza amb èxit la seva part de tot el 
procés lliura la peça de forma correcte i 
a temps al company/a que continua la 
fase següent. 

S. - Traspassa la feina al company/a 
que ha de realitzar la següent fase 
(per exemple, a l’operari/ària de 
tall). És conscient que la feina dels 
muntadors/ores depèn de la seva i 
les conseqüències que comporta per 
a la resta de l’equip. 

M. - El matricer/a és qui es veu més 
afectat/da si la resta de companys/
anyes no fan la seva feina de forma 
òptima i a temps perquè és l’últim 
estadi de la cadena que fa la posada a 
punt i el muntatge i ha de compensar 
el retràs de tot el procés.

2 - Comparteix tota la informació que 

necessitaran les altres persones de 

l’empresa per a fer bé la seva feina. 

T/F. - Es comunica constantment 
amb la resta de departaments perquè 
la peça surti amb la qualitat i el termini 
esperat i la resta de companys i 
companyes no tinguin cap incidència 
en el seu procés (preparador/a). 
Dona tota la informació necessària al 
company/a que ha de seguir amb el 
procés de fabricació per facilitar-li la 
feina i aconseguir fabricar la peça en 
el termini i la qualitat esperada. 

S. - El soldador/a ofereix la informació 
necessària a la persona que munta la 
màquina. 

M. - En el canvi de torn d’un equip 
de matricers/eres, el/la professional 
que acaba el seu torn fa el traspàs de 

la informació perquè el/la company 
que comença pugui acabar la feina 
si corre molta pressa. O a l’inrevés, 
acaba la feina d’una altra persona, si 
és necessari.

3 - Fa un bon ús de les eines i 

els recursos de l’empresa que 

comparteix amb la resta de 

companys i companyes facilitant la 

seva localització i vetllant perquè 

funcionin i estiguin netes.

4 - Treballa de forma coordinada 

quan s’ha de fer una feina conjunta. 

M. - Tot i treballar amb autonomia, 
quan les circumstàncies ho 
requereixen (per exemple, davant 
d’una incidència), ha de treballar 
conjuntament amb l’equip de 
matricers/eres. Per exemple, quan 
treballa en una parella i han d’anar 
junts/juntes a fer una posada a punt 
d’una màquina.

1 - Confia i aprèn dels consells que 

li donen els companys o companyes 

amb més experiència i rep les

crítiques de manera constructiva 

amb l’objectiu de millorar el procés 

productiu o conèixer altres

maneres de fer una feina.

A. - Manté una actitud positiva 
quan el/la cap li ensenya algun 
procediment específic del procés de 
producció.

2 - Comparteix el propi coneixement 

amb la resta de l’equip quan li 

Saber demanar i acceptar ajuda quan 
la necessita i oferir el seu suport a 
companys/anyes i responsables,
confiant en la seves capacitats i 
valorant les aportacions de la resta.

Es fa evident quan...

pregunten com es realitza una tasca 

determinada.

3 - Accepta i posa en pràctica els 

consells i les indicacions dels 

companys/anyes i del/de la 

responsable amb l’objectiu de 

millorar el resultat de la seva feina. 

M. - Té en compte l’opinió i les idees 
dels/de les altres professionals que 
poden intervenir en la creació o 
plantejament d’una matriu, encara 
que ell/a tingui molt clar com ho faria. 

A. - Reconeix que l’alternativa d’un 
company/a és millor que la pròpia per 
a fer una feina.

4 - Pregunta als companys/anyes 

quan es troba amb un problema que 

no sap solucionar. 

T/F. - Demana consell quan es troba 
amb una peça específica que li genera 
dubtes. El torner/a li demana al 
preparador/a o al/a la responsable de 
qualitat un consell o una instrucció per 
a millorar el resultat de la seva feina.

M. - S’ajuden entre totes les persones 
de l’equip per superar els problemes 
del dia a dia, quan es troben amb
un problema de producció fan una 
anàlisi ràpida per veure quina és la 
prioritat per a evitar que la màquina 
quedi parada sense fabricar i s’incorri 
en un cost d’oportunitat. 

A. - Si no sap fer una cosa, atura 
l’activitat que estigui realitzant i 
pregunta a un altre company/a, 
responsable o àrea abans de 
continuar i arriscar-se a malmetre 
un material o una màquina, els quals 
tenen un cost elevat.

5 - Ofereix ajuda als seus companys/

anyes i responsable per fer la seva 

feina i per millorar els objectius

comuns. 

S. - En el treball que fa en cadena, 
ajuda a les altres persones del taller 
i planteja millores a l’hora de realitzar 
els diferents ajustos i correccions que 
requereixen els productes que són a 
mida, quan s’instal·len les màquines, 
encara que les solucions les doni el/
la cap.

6 - Ajuda a altres persones de 

l’empresa a realitzar les seves 

funcions quan ho necessiten encara 

que no siguin les seves. 

M. - Participa amb la resta de 
companys/anyes del taller a aixecar 
productes pesats. 

A. - Quan arriba un transport, ajuda 
als companys/anyes a descarregar 
o participa en l’embalatge, etc. En 
les empreses petites tothom ajuda 
perquè no poden lliurar la comanda 
amb retard al client/a.

1 - Davant d’una incidència o d’un 

problema complex, es posa en comú 

per cercar una solució. 

M. - En cas que una peça surti fora 
de mides i en una primera valoració 
no se sap quin ha sigut l’error, 
l’analitza conjuntament amb els/
les professionals de la resta de 
departaments. 

T/F. - En cas que s’hagin pressupostat 
unes determinades hores per a 
realitzar una peça i finalment es 
realitzi superant les hores previstes, 

Participar activament en la 
planificació i l’execució de la feina 
i saber trobar solucions conjuntes 
amb la resta de membres de 
l’equip davant de les incidències i 
els imprevistos.

Es fa evident quan...
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es reuneix amb els/les responsables 
per intentar trobar solucions a aquesta 
desviació.

2 - Davant d’una nova feina o d’un 

projecte complex, es posa en 

comú per trobar la millor manera 

d’executar-lo. 

A. - Abans de començar a treballar amb 
una màquina, es reuneix amb la part 
comercial, l’oficina tècnica i l’enginyer/a, 
la producció i el taller. En aquesta reunió 
el/la comercial explica què ha venut i la 
part tècnica (la resta de departaments) 
comparteix com es pot executar. 

M. - Planteja amb l’equip el 
desenvolupament de la matriu 
per decidir la manera més òptima 
d’executar-la, tenint en compte les
diferents idees i la creativitat de totes 
les persones que hi participen, tot i 
que a l’hora d’executar-ho tingui plena 
responsabilitat i autonomia del procés.

3 - Comparteix la informació 

necessària per a assolir l’objectiu 

comú de forma més eficaç i eficient. 

T/F. - Quan treballa amb peces molt 
específiques i complexes comparteix la 
informació per poder assolir l’objectiu.

A. - Comparteix la seva opinió sobre 
la manera de fer una feina que es 
pot fer de diferents maneres i té en 
compte les alternatives dels/de 
les altres professionals. Comparteix 
tot el seu bagatge professional i 
coneixements amb professionals 
menys experimentats perquè facin 
millor la seva feina. 

M. - Exposa a la persona responsable 
una nova manera de fer una feina. 
Comparteix tot el seu bagatge 
professional i coneixements amb 
professionals menys experimentats 
perquè facin millor la seva feina. 

S. - Està disposat/ada a compartir 
el propi coneixement i ensenyar a 
aquells companys/anyes amb menys 
experiència.

COMPETÈNCIES 
D’AFRONTAMENT
Fan referència a un conjunt de 
competències que permetran 
la construcció i la posada en 
marxa d’estratègies d’acció, amb 
la finalitat d’assolir els objectius 
previstos en cada activitat.

Les competències d’aquest grup que es consideren clau pels perfils 
professionals estudiats són: l’adaptabilitat, la gestió de les emocions 
i de l’estrès, la responsabilitat, l’organització i la planificació, la 
iniciativa-autonomia, la creativitat-innovació i lanegociació.

41Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0



4342 Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0 Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0

nº -  Comportament   
 comú
A. - Ajustador, -a
M. - Matricer, -a
S. - Soldador, -a
T/F. - Torner, -a /
 Fresador, -a

A continuació s’exposen els 
comportaments esperats 
en cada una d’aquestes 
competències i les 
situacions concretes en 
les quals es posen en joc 
aquests comportaments.

1 - Davant d’una nova situació laboral 

cerca i aplica fórmules alternatives. 

T/F. - Adapta les peces o màquines 
que són artesanals als requeriments 
dels diferents clients/es i, tot i 
que es guia pel plànol, pot fer les 
modificacions que cregui oportunes. 

A. - Cerca diferents camins per 
arribar a una solució, contemplant 
totes les alternatives possibles 
independentment de l’escola on ha 
après l’ofici. 

M. - Coneix els recursos que té al 
seu abast i l’estructura de l’empresa 
per a la resolució de problemes o 
incidències, actuant en conseqüència.

Mostrar una actitud positiva envers 
el canvi i la innovació i generar 
respostes constructives i efectives
davant de situacions noves o 
imprevistes, amb actitud positiva.

Es fa evident quan...

Capacitat de cercar i aplicar respostes 
àgils i eficaces davant de situacions, 
entorns, persones, responsabilitats i
tasques canviants, integrant el canvi 
de manera positiva i constructiva.

COMPETÈNCIES 
D’APRONTAMENT

adaptabilitat

2 - Canvia les tasques que estava 

fent en aquell moment quan les 

circumstàncies ho requereixen, per

exemple, en el cas que la clientela 

canviï les seves prioritats. 

M. - En el cas que entri una matriu 
més urgent, assumeix el nou encàrrec 
amb una actitud positiva i la posa al 
davant del que estava fent i no corre 
tanta pressa. 

A. - Si surt una feina que cal prioritzar, 
ha de deixar la que estava fent i, quan 
hi torna, ha de tornar a situar-se i 
reprogramar el treball per continuar 
on ho havia deixat per tal de finalitzar-
la en el temps previst inicialment o 
valorar si en necessitarà més.

3 - Varia el ritme de treball i l’horari 

(ampliació, canvi, hores extres) quan 

les circumstàncies ho requereixen

per poder complir el termini de 

l’entrega. 

A. - En cas que els terminis d’entrega 
de la clientela siguin ajustats, o 
en períodes de pics de feina, està 
disposat/ada a canviar l’horari 
treballant fora de l’habitual, està 
disponible fora de l’horari establert, pot 
treballar un diumenge si es necessita 
lliurar una comanda urgent, etc., 
principalment en empreses petites. 

T/F. - Davant d’una entrega urgent, 
augmenta el ritme seguint les 
indicacions específiques del client/a. 
Quan hi ha accidents tècnics o hi ha 
una avaria en una màquina, intenta 
minimitzar l’impacte que pot provocar 
a la producció. 

Cercar mecanismes per a 
desenvolupar competències que 
no s’han posat en joc, i per a activar 

1 - És capaç de realitzar noves 

tasques i funcions sorgides de les 

demandes del lloc de feina.

2 - Té cert nivell de polivalència 

o versatilitat degut a les 

característiques de l’empresa.

A. - Quan poden donar resposta 
als productes nous, sobretot quan 
l’empresa no es basa en repeticions, 
i no sempre han d’ajustar la mateixa 
màquina, ni sempre en les mateixes 
condicions. El matricer/a-ajustador/a, 
per exemple, pot ser que ajusti el 
mateix tipus de motllo.

S. - El soldador/a homologat/ada, a 
banda de soldar, també sap interpretar 
plànols, muntar la peça en el taller i fer 
el muntatge quan les dimensions de la
peça requereixen soldar-la en la seva 
ubicació final. En cas necessari, realitza 
tasques que no són pròpies del seu 
lloc de feina, com per exemple, moure 
peces i/o muntar-les.

3 - Tot i estar especialitzat/da en un 

lloc de feina concret, té coneixements 

d’altres llocs de feina per a poder 

realitzar altres tasques que no són 

pròpies de la seva especialitat. 

A. - Realitza tasques de muntador/a 
quan el sistema de repartiment de 
tasques de l’empresa ho requereix o 
realitza tasques per crear motllos nous, 
de reparació i manteniment. Pot realitzar 
tasques de soldadura de precisió per 
complementar la seva feina. 

T/F. - Realitza tasques diferents a les 
seves quan un company o companya 
es posa malalt/a per complir la 
planificació establerta. 

S. - Davant de pics de feina està 
disposat/ada a treballar dies festius 
per tal de poder entregar la comanda 
dins del termini. 

M. - En cas d’incidències o imprevistos, 
com errades o ruptures a les matrius, 
manca de recanvi o comandes urgents, 
assoleix els objectius. Adapta els horaris 
i el ritme quan la feina li arriba més 
tard dels processos precedents (el 
matricer/a és l’últim en la cadena del 
procés). Si cal, treballa el dissabte o a la 
nit (sobretot en el sector de l’automòbil, 
on els terminis són cabdals).

4 - Dona resposta als diferents 

imprevistos que hi pot haver durant 

el procés. 

M. - Agafa un avió per anar a veure
un client/a, si cal. 

A. - Cerca alternatives per acabar la 
feina a temps quan les peces que 
s’han enviat a mecanitzar no arriben 
de la forma correcta i quan es posa 
a muntar-les no funcionen o quan 
l’oficina tècnica ha comès un error en 
el dibuix. Troba solucions per adaptar a 
la realitat un disseny que surt de
l’oficina tècnica però que no funciona 
quan es trasllada del paper a la realitat. 
En cas que arribin peces incorrectes 
o la peça i els mecanismes no 
funcionin, ho comunica i segueix amb 
les seves tasques per no entorpir la 
feina de la resta de departaments. Sap 
actuar i trobar una solució davant del 
trencament d’una eina, quan es troba 
amb peces que arriben defectuoses, o 
peces que cauen i s’han de reparar,
davant d’urgències de la clientela, etc.; 
en el cas que no ho pugui solucionar, 
ho comunica al/a la responsable.

noves competències requerides en 
el lloc de feina.

Es fa evident quan...
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M. - El matricer/a fa servir diferents 
màquines (torn, fresadora,  
rectificadora i/o muntar i desmuntar 
utillatge) en funció de les prioritats. 
Realitza diferents tasques en funció de 
la necessitat de cada moment: fa servir 
el torn, llima, pinta una matriu, etc.

1 - Quan es troba dificultats en la 

seva feina o el resultat no és com 

espera, no es deixa emportar per 

l’emoció negativa que li provoca. 

A. - No s’impacienta ni es posa 
nerviós/osa quan ha d’ajustar una 
centèsima i no perd el control 
emocional quan no li acaba de sortir 
com voldria. Quan ha de reprogramar 
una feina perquè l’havia hagut de 
deixar a mitges per poder donar 
resposta a una feina més urgent, 
se situa i es torna a concentrar amb 
facilitat i no comet errors originats per 

Ser capaç d’identificar situacions en 
l’àmbit laboral que poden derivar 
en risc de conflicte emocional i
actuar de manera serena, 
reconeixent els estats emocionals 
de tristesa, frustració, ira, excitació 
o eufòria i mesurar els efectes.

Es fa evident quan...

Capacitat d’identificar, analitzar i 
controlar els sentiments i les emocions 
generades en situacions de diversa
naturalesa dins el context laboral, 
desplegant estratègies adequades per 
a l’afrontament d’aquestes.

gestió de l’estrès i   
   les emocions

l’estrès que li pot suposar la situació. 
Per exemple, està fent un muntatge 
i l’ha de deixar, quan torna l’endemà 
pot ser que no recordi per on anava.

S. - Controla la frustració que li 
generen els errors en el treball 
en cadena, per exemple, quan 
s’interpreta un plànol malament. 

T/F. - No es posa nerviós/osa quan 
veu que s’ha encès el llum d’una 
màquina que s’ha parat i segueix 
l’ordre de revisió de les màquines 
evitant que aquesta situació afecti el 
seu rendiment i la qualitat esperada 
de les peces.

2 - Quan les condicions en les quals 

treballa no són les més òptimes o 

còmodes ni físicament ni

psicològicament. 

A. - Treballa estant de peu la major part 
de la jornada i amb molt soroll i per a 
superar l’estrès que li suposa respecta 
els moments de descans i pren les 
mesures pertinents (taps o cascos pel 
soroll) per no perdre la calma. 

T/F. - Manté el rendiment i la 
motivació tot i que hagi de realitzar 
tasques rutinàries i monòtones que li 
poden provocar estrès o avorriment. 

S. - Manté el rendiment i la motivació
encara que la seva feina sigui monòtona 
i hagi de mantenir un alt nivell de 
concentració durant tota la jornada.

3 - Quan hi ha un conflicte amb un 

company/a, no es deixa emportar 

per l’emoció negativa que li pot 

provocar una resposta poc assertiva 

i és capaç d’empatitzar i entendre la 

pressió que viu l’equip, per exemple, 

en cas d’urgència a l’hora d’entregar 

una comanda. 

A. - Expressa verbalment el malestar 
que li pot provocar fer una feina 

En situacions d’estrès de treball 
(punta de feina, acumulació 
de tasques, etc.), és capaç de 
processar la situació i actuar 
pautant solucions creatives i 
constructives.

Es fa evident quan...

determinada amb l’objectiu de trobar 
una solució perquè no afecti el clima 
laboral. 

M. - Quan una part de tot el procés 
que no depèn d’ell/a no està complint 
els timings, compensa el retràs de 
les fases anteriors sense enfadar-se, 
perquè accepta que és l’últim estadi 
de la cadena que fa la posada a punt i 
el muntatge.

4 - Accepta les crítiques del/de la 

responsable i de la resta de l’equip, 

ajustant les reaccions emocionals 

que li provoquen en un primer 

moment i és capaç de reconèixer 

verbalment els aspectes que cal 

millorar i els errors propis.

5 - Expressa els seus sentiments i 

emocions generades dins o fora de la 

feina, identificant els moments, les

persones i els espais més adequats 

per a compartir-los.

1 - Quan hi ha un imprevist, manté 

la calma i no deixa que afecti el 

resultat de la seva feina. 

A. - Dona resposta òptima als 
imprevistos que afectaran la seva 
feina i sap que no pot canviar el 
termini de lliurament, que ja era 
ajustat des de l’inici. 

M. - Davant d’un projecte nou amb un 
timing molt just o una incidència en la
producció, no es deixa influenciar 
per la pressió del temps, factor 

que genera més estrès en aquesta 
feina. En moments d’urgència o 
quan l’utillatge s’espatlla (a causa 
del deteriorament), la qualitat de 
la seva feina no es veu afectada. El 
matricer/a de manteniment gestiona 
diàriament els problemes que es 
deriven de les incidències de la 
maquinària sense perdre el control, 
tot i l’acumulació d’incidències. En 
cas de no obtenir el resultat previst 
quan arriba a la fase final d’ajustament 
i posta a punt d’una matriu, valora el 
motiu i cerca estratègies i solucions. 
Quan és el moment d’entregar un 
encuny i aquest ajustant-lo es trenca 
i es desmunta la planificació, torna 
a començar a fer-lo augmentant 
el ritme de treball per complir els 
terminis de la clientela i la qualitat 
esperada. Quan hi ha alguna cosa 
que no surt com havia esperat o es 
troba en dificultats, de vegades ha 
d’assumir cert risc, encara que sigui
conservador/a, i ha d’aplicar el 
pensament analític abans de donar un 
pas. Quan sorgeixen dificultats o
sorpreses en un motllo i no se’n surt, 
manté el control per saber què pot 
fer i què no (per exemple, per què 
el material es trenca en una zona, si 
depèn del material o no, etc.).

2 - Dona resposta a la pressió de les 

comandes en un entorn competitiu, 

en puntes de feina, terminis de

lliurament molt ajustats, etc. 

T/F. -  Dona resposta en moments en 
els que s’acumula la feina en èpoques 
de l’any concretes (abans de vacances 
i de nadal, per exemple) fruit de 
l’activitat exportadora perquè s’ha
de posar d’acord amb el transportista. 
Augmenta el ritme de treball quan hi 
ha una urgència a l’hora d’entregar 
una peça a un client/a o quan 
s’esgota el termini d’entrega. 

A. - Gestiona l’emoció negativa que li
pot provocar augmentar el ritme de 
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treball a causa dels colls d’ampolla. 

M. - Intenta reduir la pressió 
provocada per les urgències de la 
clientela o de la producció perquè 
no afecti la resta de l’equip i puguin 
realitzar les seves tasques amb la 
major normalitat possible.

1  - Valora positivament l’empresa 

on treballa i és conscient de 

l’oportunitat que li donen d’aprendre 

i desenvolupar-se. 

M. - Integra i aprèn els coneixements 
que li calen per a continuar fent la feina 
de manera òptima quan varien els 
processos, els materials, o qualsevol 
altre factor del mercat (per exemple, el
sector de l’automòbil és molt exigent, 
i les empreses necessiten abaratir 
costos). És conscient que té un
coneixement molt preuat en el mercat 
i l’empresa té una forta dependència 
d’aquest/a professional pel
funcionament de l’activitat global.

2 - Comparteix el compromís i la 

1 - Segueix els procediments i els 

protocols de qualitat estipulats a la 

ISO en els processos de producció 

per realitzar la seva feina de forma 

òptima i evitar errors. 

T/F. - Segueix el procés de 
manipulació dels materials per 
obtenir una peça perfecta fent servir 
els aparells de mesura (com el peu 
de rei) verificant la peça, portant-la a 
qualitat i tenint en compte la rugositat 
de la matèria primera, modificant els 
paràmetres de la màquina en cas 
que una mida s’estigui movent, etc.   
(preparador/a i F/T).

A. - Utilitza els instruments necessaris 

Conèixer i interioritzar la missió, la 
visió i els valors de l’organització.

Es fa evident quan...

Desenvolupar amb eficàcia i 
eficiència les tasques assignades, 
cercant la millora continua i la 
qualitat dels resultats.

Es fa evident quan...

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.

responsabilitat

responsabilitat de l’empresa vers la 

clientela.

M. - Varia el seu horari, jornada o els 
dies de la setmana que treballa quan 
l’empresa s’ha compromès a lliurar 
una matriu a un client/a, principalment 
quan l’empresa és petita.

3 - Crea relacions de complicitat amb 

la direcció i la resta de companys/

anyes i evita tenir actituds

egocèntriques o gelosia.

4 - Pren totes les mesures de 

seguretat establertes per evitar 

accidents personals i/o tècnics i no 

perjudicar l’empresa. 

S. - Es protegeix amb davantal, mandil, 
polaines, caretes, etc. per evitar que 
alguna espurna pugui contactar amb 
la pell.

per comprovar les característiques 
(mides, etc.) de les peces. Acobla 
els elements respectant les 
especificacions fixades en el plànol 
de muntatge. És meticulós/osa i 
metòdic/a a l’hora d’ajustar una  
peça, mitjançant l’erosió i la fresa, 
per aconseguir que encaixin totes 
les peces com si fos un puzle. 
Agafa un projecte d’inici a fi i ha de 
responsabilitzar-se que tot el procés 
vagi bé i saber que el que està fent té 
un sentit assumint la qualitat final i les 
conseqüències de les seves accions. 

M. - Realitza la feina de manera 
meticulosa i amb la precisió (tolerància) 
esperada. Té en compte les possibles 
modificacions que s’han fet a la peça i 
que no han quedat actualitzades en el 
projecte.

2 - Segueix les indicacions concretes 

de fabricació, les mides, etc. 

establertes pel/per la responsable.

A. - Qualsevol de les tasques 
assignades a l’ajustador/a les 
considera igual d’importants encara 
que siguin més pesades, com treure 
rebaves, i les assoleix amb la qualitat 
esperada. 

S. - Quan li arriba una peça que ha
de soldar, sap perfectament quantes 
passades li ha de donar, en quin sentit, 
i ha de procurar que no es torci, etc. 

T/F. - És ràpid/a i meticulós/osa a 
l’hora de treballar amb una màquina 
perquè la peça surti bé a la primera i 
així millorar la rendibilitat.

3 - Intenta fer la feina el màxim de 

bé possible complint els estàndards 

de qualitat i amb visió o orientat/

ada a com ho vol el client/a, revisa 

el resultat final de la seva feina i fa el 

que calgui fins que sigui òptim. 

M. - Compleix amb la feina que se li 

encomana i es responsabilitza de la 
peça o matriu més enllà d’haver-la 
acabat, ja que s’envia a producció 
i ha de funcionar correctament. És 
conscient que el disseny, la matriu, 
l’encuny, etc. estan supeditats a una 
peça que després es fa premsant i el 
80 % de les vegades està obligat/ada a 
retocar, refer, tornar a polir, etc. perquè 
la peça quedi perfectament ajustada. 

T/F. - És meticulós/osa a l’hora de 
realitzar les seves tasques per facilitar 
la feina a la resta de companys/anyes 
per tal que el resultat de la peça 
compleixi els requisits de qualitat 
esperats. Si la clientela canvia algun 
paràmetre de la peça, per exemple 
la cota, i ho comunica a través d’un 
mail, ho té en compte per programar 
la màquina i fa els canvis oportuns 
seguint les indicacions marcades. 

A. - Realitza de forma acurada totes 
les accions que requereixen una 
psicomotricitat fina.

4 - Sempre està disposat/ada a 

millorar la seva manera de treballar, 

optimitzar el temps de realització 

d’una tasca i millorar el resultat 

d’aquesta. 

M. - En la creació d’una matriu que és 
molt complexa, cerca la informació i 
els recursos necessaris. En cas que es 
pugui millorar alguna tasca o algun 
aspecte del procés de fabricació, li 
comenta al/a la responsable per poder 
optimitzar el temps i els recursos. 

T/F. - És capaç de revisar totes les 
màquines que té assignades seguint 
les instruccions marcades per la 
planificació i evitant les possibles 
distraccions per reduir o eliminar els 
accidents i/o el trencament de les 
peces (preparador/a).

5 - Sap quins residus genera 

l’organització que s’han de reciclar i 
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on s’ubiquen dins de l’empresa per 

al seu  posterior reciclatge. 

A. - Oli, ferritges, fusta, etc. 

T/F. - Ferro, acer, paper, plàstic, etc.

6 - Compleix l’horari de la producció 

evitant colls d’ampolla o tensions que 

hi puguin haver en puntes de feina. 

M. - Compleix els terminis perquè té 
en compte que el client/a no es pot 
quedar sense peces. 

S. - Realitza les seves tasques amb 
un ritme constant ajustant-se a les 
hores pressupostades de cada feina 
per evitar que l’organització tingui 
pèrdues econòmiques.

7 - Realitza de forma òptima totes 

les funcions que impliquen el seu 

lloc de treball en el termini establert.

S. - El soldador/a també fa les 
funcions de recollir material de 
fabricació, mirar els plànols, 
assemblatge i acabat de la porta, 
polir, etc.

8 - Tracta amb cura tots els materials 

i les eines. 

M. - Té en compte el cost de la 
maquinària, les eines, etc. que 
manipula. Treballa amb les mans i no 
fa malbé les peces. 

T/F. - Un cop programada la màquina 
per a fer diferents peces està pendent 
del canvi d’eina, que no es trenqui, 
que no s’enganxi l’alumini, que els
forats es facin on toquen, etc.

1 - S’esforça per complir els terminis 

establerts per la clientela perquè 

coneix la gravetat del perjudici per

l’empresa si no ho fa. 

M. - Abans d’actuar preveu i intenta 
anticipar-se molt perquè un pas 
mal donat pot tenir conseqüències 
que poden repercutir en les hores 
pressupostades i també pot malmetre 
tot el procés de mecanització.

2 - Avisa al/a la responsable quan 

hi ha alguna incidència o preveu un 

problema, per exemple, quan no

podrà acabar una feina en el temps 

previst. 

M. - Intenta reduir els temps del 
manteniment que està realitzant a 
casa d’un client/a perquè la màquina 
pugui tornar a produir el més ràpid 
possible.

3 - Coneix els riscos laborals del seu 

lloc de feina i realitza la seva feina 

sense posar en risc la seva seguretat

per evitar accidents del propi 

treballador/a i de l’equip. 

A. - Posa correctament les armelles 
quan es fa una elevació amb grua per 
evitar riscos, posiciona una peça en la 
recaptadora i comprova que l’ha fixat 
correctament per no tenir problemes.

4 - Fa un bon ús de les eines perquè 

són molt cares i les posa al seu lloc 

per no perdre el temps buscant-les.

T/F. - Manipula les peces de 
manera curosa perquè arribin a la 
clientela en perfecte estat, sap que 
és inadmissible entregar una peça 
copejada, ratllada, etc. 

Preveure l’efecte tant de les 
decisions preses com de les 
accions realitzades en l’execució 

de les funcions, assumir-los i actuar 
en conseqüència.

Es fa evident quan...

A. - Abans de començar un treball 
analitza com ho farà abans d’actuar 
i quan no té clar un procés, ho 
pregunta, evitant arriscar-se a 
malmetre un material o una màquina, 
els quals tenen un cost elevat.

1  - Accepta els nous projectes 

encara que li suposin un repte o 

dificultat afegida, respectant el 

termini pactat amb la clientela per 

tal d’assolir els objectius globals 

i vetllar per la competitivitat de 

l’empresa. 

A. - Quan l’àrea comercial o l’oficina 
tècnica plantegen un nou projecte 
complex que és clau per a assolir els
objectius estratègics de l’empresa, 
vetlla per trobar la millor manera per 
poder realitzar la feina encara que 
l’encàrrec tingui moltes dificultats a 
nivell tècnic i de calendari.

1 - Planifica i organitza la seva feina 

per assolir les seves tasques amb la 

qualitat esperada a partir de la

proposta o pla de treball que li indica 

l’encarregat/ada, seguint els criteris 

de prioritat i tenint en compte el 

termini de lliurament establert. 

S. - Sap el temps que ha de dedicar a 
cada feina per a poder transmetre-ho a 
l’encarregat/ada en cas que li demani. 

A. - Planifica el treball i s’organitza tota 
la feina per poder assolir el resultat, 
tot i que el Project manager o l’oficina 

Conèixer els objectius de l’empresa 
i del departament i/o equip en el 
què s’ubica i utilitzar estratègies per
optimitzar el temps i els recursos 
en pro de millorar els resultats de 
la feina en funció de les prioritats.

Es fa evident quan...

Tenir una visió clara de les funcions 
i les 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.

organització i 
  planificació

M. - Preveu amb la major exactitud
possible la feina que tindrà en cada 
projecte per poder ajudar a planificar 
l’activitat global de l’empresa.

2 - Treballa intentant estalviar 

recursos de tot tipus a l’empresa. 

M. - Cerca la solució que implica 
invertir el menor temps possible i, per 
tant, el menor cost per a l’empresa.

3 - Treballa tenint present que les 

inversions que realitza l’empresa en 

maquinària i eines i per incorporar

les TIC són molt elevades. 

T/F. - Detecta els problemes o 
incidències que provoca la compra 
d’una màquina o una eina nova 
que no s’ajusta al que s’esperava 
(preparador/a).

Realitzar el seguiment del pla de 
treball i posar els mecanismes 
necessaris per eixugar els 
desviaments. Identificar possibles 
obstacles o noves necessitats 
de l’equip que poden afectar la 
planificació i/o l’assoliment dels 
objectius.

Es fa evident quan...
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tècnica li traslladi la feina que ha de fer 
i li doni les pautes tècniques (juntament 
amb l’encarregat/ada del taller). 

M. - Compleix les tasques diàries que
l’encarregat/ada li encomana, 
organitzant-se la feina en funció de la 
maquinària i les eines que ha de fer 
servir. 

T/F. - Prioritza aquelles feines 
que requereixen menys hores de 
dedicació.

2 - Segueix el pla de treball i 

respecta les prioritats o el criteri 

fixats pel/per la cap. 

A. - En el cas d’acabar una feina, 
sap quina és la propera prioritat i la 
realitza sense preguntar. 

M. - Quan arriba un material amb un 
disseny, sap a quin dels diferents 
grups de prioritat l’ha d’incloure per 
poder organitzar la seva pròpia feina 
tenint-lo en compte (entre les peces 
del mateix grup de nivell de prioritat, 
pot escollir per quina començar). 

T/F. - Segueix el pla de treball definit 
pel/per la cap de producció seguint 
l’ordre i el temps establert, i davant 
dels imprevistos també segueix 
l’ordre de prioritat indicat. 

S. - Sap prioritzar les seves tasques 
en funció de les necessitats de 
l’organització, ja sigui per volum de 
feina, perquè ha sorgit un imprevist, etc.

3 - Davant d’un imprevist, ha de 

reorganitzar la seva feina, respectant 

els criteris de prioritat que li han

traslladat. 

A. - El timing ve marcat principalment 
pel client/a, així que també pot ser 
que el/la responsable li digui que 
ha de deixar una feina que ja s’ha 
organitzat per acabar-la en un temps 

determinat per poder fer-ne una altra 
que és més urgent. 

M. - Segueix tots els passos en el 
temps previst que l’equip encarregat 
de fer-ho ha marcat en el pla de 
desenvolupament de la matriu i quan 
es troba una incidència o problema 
intenta cercar una solució el més 
eficient i eficaç possible.

4 - Preveu i anticipa possibles 

incidències i avisa a les persones 

responsables perquè puguin prendre 

les decisions oportunes. 

M. - Avisa davant d’una incidència i 
comparteix el tipus i les implicacions 
que pot comportar la seva resolució 
en la planificació (impacte en el 
temps, en el cost, etc.).

1 - Segueix l’ordre de les activitats, 

les fases, etc. fixat pel protocol o els 

procediments. 

M. - Fa la feina de forma molt 
metòdica i estructurada, sense 
improvisar cap pas.

2 - Manté el seu espai de treball net 

i ordenat per trobar les eines amb 

facilitat i evitar dedicar més temps

del necessari per netejar-lo. 

M. - A l’hora de desmuntar una 
màquina ho fa de manera ordenada 
ficant les peces en capses i etiquetant-
les per facilitar el muntatge. 

T/F. - Deixa en condicions òptimes els 
materials i l’espai perquè quan hagi de 

Realitzar les tasques de manera 
ordenada i curosa, mantenint en 
ordre i bon estat l’espai i les eines 
de treball.

Es fa evident quan...

fer-ho servir un altre company/a (per 
exemple el verificador/a) s’ho trobi en 
condicions òptimes per a realitzar la 
seva feina (preparador/a).

3 - Manté molt ben organitzades les 

eines perquè sigui fàcil trobar-les a 

la taula de treball. 

M. - A l’hora d’acabar la jornada deixa 
tots els elements i eines recollides i 
ordenades en el seu carro i neteja el 
banc de treball. 

S. - És rigorós/osa amb el treball, i 
manté ordenat l’espai i la seva zona 
de treball neta.

1 - Realitza les seves tasques de 

manera autònoma seguint les 

indicacions de la planificació i sense

supervisió constant. 

A. - Sap exactament què i com 
ha de realitzar l’ajustament d’una 
peça, ja sigui per a una reparació, 
manteniment o per a la creació d’una 
peça nova. Comença i acaba un 
projecte sense participació d’un/a 
altre professional en la cadena. 

M. - No necessita moltes coordenades 
per a executar la seva feina, treballa 
de forma autònoma tenint en compte 
la delimitació de la feina que li arriba 
de l’oficina tècnica.

2 - Quan sorgeix un problema, 

cerca solucions i alternatives, 

principalment perquè en empreses 

petites ningú li estarà al damunt. 

M. - Desenvolupa la matriu amb 
autonomia fins a lliurar la peça, 
cercant la solució de totes les 
incidències que es va trobant, 
tot i que es posi en comú el seu 
desenvolupament o les possibles 
solucions als problemes amb altres 
companys/anyes. Minimitza el temps 
que la màquina queda parada (sense 
produir) davant d’un problema, 
analitza i actua ràpidament per 
minimitzar el cost d’oportunitat.

3 - Quan la situació ho requereix, 

trasllada el dubte o el problema 

al/a la responsable. 

M. - Quan un company/a identifica 
una incidència en el procés de 
producció, li comunica al matricer/a i 
aquest/a analitza la situació i decideix 
els ajustos o correccions que ha de 
realitzar a la maquinària.

Ser capaç d’actuar amb seguretat i 
determinació quan es treballa amb 
poques directrius i baixa supervisió 
i conèixer i assumir el nivell de 
gestió autosuficient del lloc de 
feina, distingint les situacions 
en què es pot intervenir sense 
necessitat de comunicar-ho a la 
persona responsable.

Es fa evident quan...

Capacitat d’anticipar i afrontar les 
situacions laborals amb una visió 
a curt, mig i llarg termini, sense 
supervisió permanent i prenent 
decisions, creant oportunitats, 
generant propostes o projectes i 
abordant els problemes potencials 
amb confiança, responsabilitat, 
seguretat, creativitat i sentit crític.

iniciativa i autonomia
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nº -  Comportament   
 comú
A. - Ajustador, -a
M. - Matricer, -a
S. - Soldador, -a
T/F. - Torner, -a /
 Fresador, -a

1 - Pren les decisions oportunes amb 

l’objectiu d’optimitzar els processos 

de fabricació. 

M. - Proposa o prova diferents maneres 
de fer la feina, avisant a la persona 
responsable.

2 - Aporta idees a l’encarregat/ada 

o al/a la responsable per millorar la 

realització d’una tasca optimitzant

el temps i els recursos. 

S. - Proposa i/o demana eines 
específiques per a realitzar la seva 
feina amb la màxima qualitat. 

T/F. - Demana o busca eines o 
materials que necessita per a realitzar 
les seves tasques i evitar que s’aturi la 
producció. Avisa al/a la responsable 
que estan a punt d’esgotar-se els 
materials o manquen le eines i 
recursos necessaris per a realitzar la 
seva feina.

3 - Aporta millores a l’empresa que 

tinguin impacte en l’activitat global. 

S. - Proposa millores en els 
procediments tenint en compte els 
materials i el tipus de soldadura 
per a poder homologar-los i que 
l’organització pugui ampliar el negoci 
acceptant feines que fins aleshores no 
podia realitzar.

1 - Proposa millores i variacions 

creatives i innovadores en el procés 

que impliquin assolir una major

eficiència i eficàcia, en general. 

M. - Quan desenvolupa la matriu d’una 
peça única, resol els problemes de
forma creativa. Pren riscs per veure si 
funciona o no una forma de treballar 
o té un pla B per si no funciona 
la primera, sobretot per sectors 
molt exigents on cal trobar formes 
d’abaratir costos. Davant d’un projecte, 
contempla diferents maneres de 
desenvolupar-lo i identifica quina és 
la millor entre les diverses alternatives 
que poden oferir un resultat òptim.

2 - Proposa la manera de tirar 

endavant algun projecte més 

complex que d’altres. 

A. - Ha de generar alternatives 
diferents i noves quan es troba en una 

Mostrar una actitud enfocada 
a l’acció, és a dir, davant de 
situacions que precisen canvis 
tirar endavant l’actuació pertinent. 
Proposar idees i emprendre 
accions per a desenvolupar les 
potencialitats del lloc de feina i 
superar les limitacions pròpies.

Es fa evident quan...

Generar i introduir novetats, 
millores i variacions en els 
procediments i/o diferents 
aspectes de la pròpia feina o de 
l’organització de forma constant. 
No tenir limitacions personals ni 
prejudicis per a experimentar i
explorar noves idees que permetin 
avançar-se als esdeveniments i als 
canvis de l’entorn.

Es fa evident quan...

Capacitat de crear amb l‘intel·lecte 
o la fantasia idees que introdueixin 
alguna novetat que aporti valor al 
projecte, a l’organització, al mercat i a 
l’entorn.

creativitat i innovació

1 - Soluciona els problemes i els 

imprevistos amb els que es troba. 

M. - Prova maneres diferents i de 
vegades arriscades per resoldre-ho. 
Quan les toleràncies (ja sigui de tall, 
en funció del gruix del material) es 
desmarxen en el procés de mecanitzat 
i en el procés d’assemblatge, troba la 
manera d’ajustar-les. Quan el disseny de 
la màquina no el més òptim però tot i així 
és capaç d’obtenir el resultat esperat. 

A. - Troba la solució quan hi ha 
un retard amb l’arribada d’algun 
mecanitzat que s’ha enviat fora.

M. - Arriba a acords amb els companys 
i companyes d’altres departaments 
quan tenen opinions contràries amb 
relació a una situació o feina o amb el/
la responsable. Estableix els límits que 
pot acceptar amb el departament de 
producció i qualitat.

S. - En el cas que se li encomani una 
tasca mentre n’està realitzant una altra, 
cerca un acord amb l’encarregat/ada 
per a poder realitzar les dues tasques 
en el termini esperat.

A . - Es posa d’acord en la manera 
de fer una feina amb l’oficina tècnica 
quan li envien un disseny que no 
és viable construir tal i com l’han 
projectat sobre el paper. Quan el 
comercial ven un projecte sense 
tenir en compte la viabilitat tècnica 
o és molt complex per l’ajustador/a 
complir el que s’ha concretat amb 
el client/a, arriben a una solució 
intermèdia entre el que el client/a vol 
i allò que l’ajustador/a pot fer. 

En el cas que s’hagi assignat un 
termini específic amb el client/a per 
a realitzar una tasca i l’ajustador/a 
detecta que no és possible complir-lo, 
explica els motius al/a la responsable 
per poder ampliar el termini i realitzar 
la tasca amb la qualitat esperada.

Ser capaç de trobar solucions 
diferents als problemes, les 
incidències o els imprevistos i 
generar estratègies i alternatives 
diverses davant d’una mateixa 
situació o problema.

Es fa evident quan...

Mostrar disposició a la cerca de 
solucions o alternatives davant 
el desacord, implicant-se en 
el procés de forma activa, per 
exemple, intentant entendre el 
posicionament de l’altre, explicant 
els motius del propi i arribar a 
acords on totes les parts obtinguin 
resultats satisfactoris.

Es fa evident quan...

Capacitat i habilitats per a la cerca 
d’estratègies que permetin arribar a un 
acord, a un equilibri, en moments o
situacions de desacord amb una o vàries 
persones amb les que s’interactua.

negociació

dificultat, per exemple, un producte 
que han venut però que té un elevat 
grau de dificultat o el disseny del qual 
no acaba d’encaixar amb la realitat. 
Quan des de l’àrea comercial s’han 
compromès a vendre una màquina 
que implica moltes dificultats, mira la
manera de fer-ho.



5554 Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0 Diccionari de competències transversals  |  Indústria 4.0

Aquest treball s’ha realitzat 
a partir de la informació 
obtinguda de 17 empreses 
representatives del sector de 
la Indústria 4.0 que operen 
en diferents municipis del 
Vallès Occidental.

ANNEX

Aquest treball s’ha realitzat a partir de la informació obtinguda de 17 empreses 

representatives del sector de la Indústria 4.0 que operen en diferents municipis 
del Vallès Occidental. En funció del tipus d’organització s’han entrevistat a 
responsables de l’equip humà, responsables de producció, professionals 
competents i als/a les gerents de les empreses següents:

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 activitats econòmiques i, per tant, no contempla totes les situacions 
(evidències) en les que es poden posar en joc les competències contemplades 
en aquest diccionari.

entrevistes

•  Conformados Metálicos, S.L COMESA
•  Corte y Manipulación BPS
•  DICOMOL, Diseño y construcción de moldes
•  ESTAMP SPAIN, SAU
•  FATOSA, S.A
•  Galí Internacional, S.A
•  IRS Competition
•  Martín Crecente, S.L
•  MECANIZADOS Y MONTAJES SANTIGA, S.L
•  MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS SA
•  PMZ Comatrans, S.A
•  SAMARTEC  98, S.L
•  SPROM, S.A
•  TADE, Talleres Auxiliares de Estampaciones, S.L
•  Talleres Alfa Torres, S.A
•  EURECAT, Centre Tecnològic de Catalunya
•  MEC 2010

Les fonts secundàries que s’han utilitzat són:
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