MAPA OCUPACIONAL. OPERARI/ÀRIA DE FÀBRICA

OPERARI/ÀRIA
DE FÀBRICA
PERFIL PROFESSIONAL
Ocupació

Operari/ària de fàbrica

Altres ocupacions

Teixidor/a i filador/a

relacionades

0perari/ària de processat en la indústria alimentària
Operador/a de planta química
Manipulador/a de productes farmacèutics
Operari/ària metal·lúrgic/a o operari/ària de fabricació de peces de mecànica
Operadors/es de màquines de fabricar productes de paper i cartró

MAPA OCUPACIONAL. OPERARI/ÀRIA DE FÀBRICA

DESCRIPCIÓ DE
L’OCUPACIÓ
Els i les operaris/àries de fàbrica s’encarreguen de realitzar, de forma correcta, la
recepció i l’anàlisi de la matèria primera, la fabricació i l’expedició, en funció de la
tasca assignada i de les ordres de fabricació. Les funcions concretes dependran del
producte final a fabricar (sector i subsector de producció).
Els tipus d’indústria són:
• Indústria pesada: siderúrgia, metal·lúrgica, cimentera, química de base,
petroquímica, automobilística.
• Indústria lleugera: alimentació, aeroespacial, pelletera, tèxtil, farmacèutica,
armamentista.
• Indústria punta: robòtica, informàtica, astronàutica, mecànica.

FUNCIONS I TASQUES
Les funcions de l’operari/ària de fàbrica dependran del tipus d’indústria i d’activitat
a què pertanyi l’empresa i, per tant, del producte final que es fabrica. A continuació,
es mostren, de manera resumida i genèrica, les funcions de l’operari/ària industrial,
sense entrar en les especificitats de cada lloc de treball per tipus d’activitat industrial.
Les funcions, tasques i competències tècniques per a cada tipus d’operaris/àries es
mostren a la taula que figura al final del document.
• Recepció i comprovació de les primeres matèries i/o altres materials per a la
fabricació. La recepció l’acostumen a fer els/les operaris/àries de magatzem,
però en alguns casos també els/les de fàbrica.
• Comprovació de les màquines i de les eines (es realitzen en el moment d’iniciar
les seves tasques de producció).
• Realització de les operacions de transformació i elaboració pertinents de cada
producte, seguint els procediments, mètodes i normes fixats.
• Identificació, registre i segregació de productes defectuosos.
• Gestió adequada dels residus.
• Mantenir netes i endreçades les màquines, eines i la zona de treball, en general.
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COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES TÈCNIQUES
Les competències tècniques d’un/a operari/ària de fàbrica són el conjunt de
coneixements relacionats amb aquells conceptes i tècniques necessàries per a
l’òptim acompliment de les seves funcions. Tal com passa amb les funcions, el
tipus d’indústria i d’activitat de cada fàbrica dictaran l’especificitat dels conceptes
i tècniques necessàries per desenvolupar la feina d’operari/ària a cada indústria,
respectivament.
Així doncs, a continuació es detallen els conceptes i tècniques necessaris, de
manera genèrica:
• Coneixement de les característiques i requisits del producte.
• Coneixement i ús de les tècniques d’elaboració del producte final.
• Coneixement i ús de la maquinària i dels utensilis.
• Coneixement de les mesures de seguretat.
• Coneixement i aplicació del mètode i del circuit de la producció.
• Coneixement dels sistemes i de les pràctiques de gestió de residus del tipus
d’indústria específica.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Les competències bàsiques d’un/a operari/ària de fàbrica són aquell conjunt
de coneixements reconeguts en un determinat context socioeconòmic com a
prerequisits de funcionament social i empresarial.
• Coneixement del català o castellà, escrit, parlat i llegit (nivell bàsic).
• Comprensió lectora i escriptura (nivell d’Educació Secundària Obligatòria).
• Càlcul funcional amb un nivell mitjà (principalment saber sumar, restar,
multiplicar i dividir).
• Competències digitals:
· Coneixements d’ofimàtica (nivell bàsic-mitjà).
· Coneixements d’eines de comunicació 2.0 (nivell bàsic-mitjà).
• Coneixements bàsics dels sistemes i de les pràctiques de gestió de residus
(reciclatge a nivell domèstic).
• Coneixement i ús de les tècniques de gestió de la prevenció de riscos laborals
a aplicar al tipus d’activitat.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (entrevistes a les empreses)
• Per a algunes indústries en especial, les competències bàsiques de càlcul
funcional han d’incloure coneixements sobre el sistema mètric decimal i les
unitats de mesura (sobretot mesures de pes i de longitud).
• La majoria de les empreses fan formació interna de prevenció de riscos laborals.

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

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ

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

• Capacitat d’identificar les competències clau a adquirir i/o millorar en relació al

Es fa evident quan...

perfil professional de referència.
• Capacitat de construir una imatge professional realista i positiva, valorant i
confiant en les capacitats pròpies.
• Capacitat d’autoavaluar la realització del propi treball.

•

Les empreses expressen la importància
d’ajudar al/a la treballador/a a potenciar els
punts forts que aporta; per tant, un nivell
suficient d’autoconeixement per part del/de la
treballador/a facilitarà el seu apoderament.

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

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

La feina d’operari/ària de fàbrica requereix diversos coneixements tècnics, que cal estar disposat/
da a aprendre i actualitzar. En certs sectors, una formació prèvia és desitjable i el/la treballador/a ha
d’estar disposat/da a realitzar la formació adient (per exemple, CFGS farmacèutica) o bé a trobar la
manera d’actualitzar els seus coneixements, inclús pel seu compte si és necessari.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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• Demostrar disposició per aprendre de les situacions noves i imprevistos, i dels
canvis i problemes del flux de treball.

Es fa evident quan...
•

Aprèn de l’experiència que es deriva de les situacions crítiques que es donen a la fàbrica, quan
ja s’ha donat una situació en què hi ha hagut un error o una situació d’excepcionalitat en el
procés de fabricació, no cal donar-li suport perquè sap com realitzar l’acció compensatòria.

•

Pot realitzar altres funcions i tasques quan es canvia de màquina, de secció i/o fase del
procés industrial.

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

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

Coneix les normes formals i informals que regeixen el sector, en general, i la fàbrica on
treballa, en particular i, també, la relació amb la resta de l’equip, p. ex., sap qui és el/la
seu/seva responsable directe i quins comportaments n’espera.

Es fa evident quan...

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

•

• Conèixer els altres llocs de feina que existeixen a la fàbrica amb categoria
d’operari/ària, així com les funcions i tasques bàsiques d’aquests llocs de feina.

Coneix les funcions i les responsabilitats de
la resta dels/de les companys/es amb què
interacciona i de quina manera repercuteix la
seva feina en el conjunt de l’activitat, per tal
d’assolir els objectius de manera coordinada.

Es fa evident quan...
•

Sap enumerar i descriure altres màquines de
la fàbrica, així com les funcions i/o tasques
dels llocs de treball que formen part del procés
de fabricació, ja sigui en una fase anterior i/o
posterior a la que treballa normalment.
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APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (entrevistes a les empreses)
En general, les persones entrevistades han coincidit que les competències
d’identificació contemplades eren totes importants, però algunes d’aquestes
competències, tot i que són desitjables, no les consideraven tan importants com
d’altres. Per tant, distingim entre les competències molt valorades i les bastant
valorades, diferenciant aquelles que són imprescindibles en un nivell alt i aquelles
que complementen el perfil però que no calen en un nivell tan elevat.
Les competències d’identificació més valorades són la disposició a l’aprenentatge
i la situació en el context:
• La disposició a l’aprenentatge permet millorar la resta de competències. A més
a més, moltes empreses requereixen que els/les operaris/àries de fàbrica vagin
rotant per les diferents màquines, seccions i/o fases del procés industrial,
perquè la feina no sigui rutinària.
• Depenent del sector d’activitat de l’empresa i del tipus d’indústria, els
coneixements tècnics tenen un pes important a la feina; per tant, la predisposició
a la formació contínua serà important en alguns casos, per exemple, per
conèixer noves màquines, noves tasques, coneixements i competències
tècniques, si cal.
• La situació en el context laboral és necessària per adaptar-se a les especificitats
de cada procés i màquina quan se li requereix. Les persones entrevistades
comenten que la feina és bastant mecànica i rutinària, i que l’ordre del dia els ve
donat per la persona encarregada, per la qual cosa, també és necessari saber
situar-se en el context laboral i conèixer el rol que l’operari/ària de fàbrica juga
en el procés de fabricació.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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COMPETÈNCIES DE RELACIÓ

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

• Saber escoltar activament ordres, indicacions i necessitats de l’encarregat/da de
planta o secció, així com de la resta de companys/es i tenir capacitat de donar
una resposta positiva i adequada.
Es fa evident quan...
•

Sap escoltar i comprendre, fent preguntes de retorn, les ordres i indicacions de la persona
responsable, principalment, quan hi ha una incidència, un problema o un canvi per tal de
dur a terme les accions necessàries que permetin donar resposta ràpida i àgil a les noves
necessitats.

•

En arribar al lloc de treball i fer el relleu del torn anterior, escolta les instruccions necessàries
per tal de tenir en compte els imprevistos esdevinguts i integrar la informació al torn següent.

• Capacitat per oferir la informació que necessiten altres membres de l’equip
perquè puguin realitzar les seves funcions i tasques de manera òptima.
Es fa evident quan...
•

Al finalitzar el seu torn ofereix la informació necessària per a l’òptim funcionament del torn
següent: té en compte alguna incidència i/o les instruccions donades pel/per la cap de
fabricació que han succeït durant el seu torn.

RELACIÓ INTERPERSONAL (bastant valorat)
Capacitat i habilitat per relacionar-se amb els/les companys/es de feina i altres
persones de l’entorn laboral de manera satisfactòria, mantenint una actitud
assertiva i constructiva. Actitud oberta envers les relacions, demostrant respecte
i capacitat per establir relacions professionals en base a la confiança i la
cooperació, demanant i oferint ajuda sempre que sigui necessari.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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• Capacitat per respectar i valorar el treball de la resta de companys/es.
Es fa evident quan...
•

Té en compte que la seva feina forma part d’una cadena de producció que ha d’estar
perfectament coordinada i on totes les funcions de totes les persones són importants. Té clar
que la seva feina ha de respondre al nivell de qualitat que el/la cap, principalment, vol assolir.

• Capacitat per donar una resposta adequada a les demandes de la clientela i
empreses proveïdores a partir de les ordres rebudes per l’encarregat/da de planta.
Es fa evident quan...
•

Demostra tenir empatia, sabent posar-se en el lloc dels/de les companys/es, i de la persona
encarregada, evitant malentesos o interpretacions errònies i afavorint un ambient òptim de
treball encaminat a donar respostes adequades.

•

Fa les seves funcions tenint present les necessitats de la clientela final.

• Capacitat per fer suggeriments de millora, cercant el moment i l’espai més
adequats.

Es fa evident quan...
•

• Establir relacions professionals basades en la confiança i la cooperació,
reconeixent l’autoritat de les persones amb major grau de responsabilitat.

Quan considera que hi ha una manera de
procedir que serà més eficient i eficaç, la
proposa, sempre que sigui possible, al final de
la seva jornada i cercant l’espai més adequat.

Es fa evident quan...
•

Accepta les indicacions de millora i les crítiques constructives que ofereix el/la seu/seva
responsable sobre la feina que executa.

•

Demana i/o ofereix ajuda quan ell/ella o algun/a altre/a company/a té dificultats per realitzar
les seves funcions.

• Capacitat per oferir la pròpia opinió encara que sigui contrària a l’interlocutor/a
si és per millorar el propi treball o el de la resta, però sempre en el moment
adequat per fer-ho.

TREBALL EN EQUIP (molt valorat)
Treball en equip i cooperació implica la intenció de col·laborar i cooperar amb
altres, formar part d’un grup, treballar de forma conjunta, i s’oposa a fer-ho
individualment o competitivament; per tant, perquè aquesta competència sigui
efectiva, la intenció ha de ser genuïna.
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• Tenir present que els propis objectius són part dels objectius de l’equip i de
l’activitat global de l’empresa.
Es fa evident quan...
•

Té clares les seves funcions en relació a la resta de l’equip, així com també les conseqüències
de la seva feina en tota la cadena de producció. Demostra un elevat nivell de coordinació i
agilitat per assolir l’objectiu final de tota la cadena.

•

Se sent part de l’equip i té presents tant les necessitats de la resta de companys/es com de la
clientela mentre manipula els productes, tant en l’ordre de prioritats com en relació al resultat
final, per tal que tingui la qualitat òptima.

• Conèixer l’impacte que té la pròpia feina en les altres persones de l’equip i

Es fa evident quan...

viceversa, i oferir ajuda als/a les companys/es que ho requereixen.
• Capacitat per seguir les indicacions dels/de les encarregats/des i de la resta de
companys/es que afecten el resultat final.

•

Deixa l’espai de treball net i ordenat pensant
en el grup d’operaris/àries del següent torn.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (entrevistes a les empreses)
En general, les competències transversals de relació són molt valorades pel lloc
de feina d’operari/ària de fàbrica, independentment del tipus d’activitat industrial:
• Pel que fa a la comunicació destaquen molt la part de “saber escoltar” així
com la de “saber expressar”. Aquests dos elements són clau per fer el traspàs
d’informació entre els diferents torns. Quan un/a treballador/a comença el
seu torn cal escoltar les instruccions que li traspassen les persones del torn
anterior i, al marxar, cal saber explicar i traspassar la informació necessària per
a l’òptim funcionament del procés de fabricació.
• Pel que fa a la relació interpersonal, comenten que sempre és clau per mantenir
un clima laboral adequat i poder treballar millor en equip, però en la majoria
de casos la feina és rutinària i no requereix una interacció constant entre les
persones. Han explicat textualment: “És una feina que es fa sol i en silenci.”
• Així doncs, la capacitat per treballar en equip també és molt important ja que
en la producció industrial es treballa en cadena i, per tant, la feina a la fàbrica
requereix un nivell de coordinació i agilitat elevats. Comenten: “Cadascú és
responsable de la seva feina, sabent que tothom treballa per objectius comuns.”

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

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

• Treballar seguint els passos, els mètodes i procediments establerts per
l’empresa i acomplir amb els terminis fixats.

Es fa evident quan...
•

• Seguir els estàndards de seguretat i qualitat fixats dins de la fàbrica.

Manipula amb cura les mercaderies i els
productes a elaborar en la seva part del
procés industrial, seguint els estàndards
de qualitat fixats per l’empresa.

Es fa evident quan...
•

En el cas d’una empresa farmacèutica veterinària, segueix els procediments de fabricació de
productes farmacèutics veterinaris, amb molt rigor, signant els documents de responsabilitat
corresponents i, per tant, assumint les conseqüències de la seva feina.

• Complir amb els requeriments del lloc de treball i els deures derivats de la seva
relació contractual.
Es fa evident quan...
•

Arriba puntual, però amb certa antelació (uns minuts abans de l’inici de la seva jornada) per poder
fer el traspàs amb el/la company/a del torn anterior respectant l’hora de sortida dels altres quan
es fan diferents torns.

•

Avisa de les incidències i retards, donat que això té conseqüències en els horaris i volum de feina
dels/de les seus/seves companys/es i en l’activitat global de la fàbrica.

• Té cura dels estris, de les màquines i dels vehicles que utilitza i deixa el lloc de
treball en òptimes condicions.
Es fa evident quan...
•

Deixa molt polit i endreçat l’espai cada dia i no marxa de la feina sense haver acabat aquesta
neteja i endreça, tenint en compte el proper torn i la seva organització.

• Aportar suggeriments de millora al final del seu torn o en els espais destinats
per fer-ho.

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

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

Està disposat/da a canviar el seu torn amb companys o companyes, en cas necessari.

•

Davant augments del nivell de producció és capaç d’augmentar el ritme de treball o
d’ampliar el seu horari.

•

Integra positivament innovacions tecnològiques o altres tipus d’innovacions en els
processos de producció.
Es fa evident quan...

• Adaptar el temps de la pròpia feina quan el procés ho requereix.

•

En una empresa de fabricació de tubs
d’escapament, per exemple, tenir capacitat
per pintar quan la seva tasca en aquell
moment és tallar.

•

Segueix els procediments normalitzats
establerts, això li permet gestionar el temps
a partir de la feina a fer.

• Capacitat d’assumir altres funcions i tasques que, a priori, no tenia assignades
amb una actitud positiva.

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ (bastant valorat)
Tenir una visió clara de les funcions i tasques del lloc de feina i executar-les amb
eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur-les a terme de manera autònoma
preveient possibles obstacles. Malgrat que l’operari/ària treballa sota la supervisió
de la persona encarregada, cal autonomia per a l’execució de les funcions que li
pertoquen.

• Capacitat per organitzar i planificar la pròpia feina.
• Habilitat per gestionar el temps i recursos necessaris per fer les pròpies
tasques.
• Capacitat per planificar les tasques, per establir prioritats i per calcular el
temps d’execució sense necessitat de suport o supervisió constant.

Es fa evident quan...

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

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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GESTIÓ DE L’ESTRÈS I DE LES EMOCIONS (bastant valorat)
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 afrontar-les. Capacitat d’identificar, analitzar, comprendre i controlar
les emocions, principalment aquelles que vivim de forma negativa i que han estat
generades en situacions de pressió, de conflicte i/o estressants. Cerca d’estratègies
adequades per al seu control i superació, així com el control de l’expressió física que
les acompanya.

• Habilitat per interpretar les situacions difícils de la pròpia activitat com a
oportunitats de desenvolupament i creixement, personal i professional.
Es fa evident quan...
•

Manté el rendiment, malgrat que tingui un sentiment d’avorriment o d’estrès provocat
per la feina rutinària i la monotonia. Demostra un bon nivell d’autoconeixement i
confiança personal respecte a les pròpies limitacions, les pròpies habilitats i capacitats
per solucionar una situació estressant.

• Actuar amb agilitat i donar una resposta adequada, mantenint el control sobre
si mateix/a, davant els canvis, incidències o problemes per adaptar-se a les
necessitats de cada moment.
• Controlar les emocions i donar una resposta adequada davant d’imprevistos
o canvis en el procés o davant situacions que provoquen una emoció
desagradable.
Es fa evident quan...
•

Gestiona l’emoció negativa que li pot provocar el fet que el/la seu/seva cap li demani
augmentar el ritme de treball o ampliar l’horari quan hi ha comandes més grans.

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

• Capacitat per planificar i executar el propi pla de treball, per realitzar les
funcions i realitzar les tasques de forma autònoma.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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• Capacitat

d’engegar

un

procés

d’autoaprenentatge

per

millorar

el

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

Proposa millores quan les identifica i proposa noves formes de treballar més adaptades a
les necessitats detectades.

•

Avisa de les incidències quan les detecta i cerca solucions efectives sense esperar ordres
quan és necessari, o bé és capaç de resoldre aquelles incidències conegudes.

APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP (entrevistes a les empreses)
En general, les persones entrevistades han coincidit que les competències
d’afrontament contemplades eren totes importants, però algunes d’aquestes
competències, tot i que desitjables, no les consideraven tan importants com
d’altres. Per tant, distingim entre les competències molt valorades i les bastant
valorades, diferenciant entre aquelles que són imprescindibles en un nivell alt i
aquelles que complementen el perfil però que no calen en un nivell tan elevat.
Pel que fa a les competències d’afrontament:
• La competència per excel·lència és la responsabilitat i és l’única que està molt
valorada. Aquesta competència s’evidencia bàsicament complint amb els
mètodes, procediments, estàndards i normes establerts a l’hora de produir.
Totes les altres competències d’afrontament incloses en aquest mapa es
valoren bastant.
• L’adaptabilitat és necessària ja que, tant en empreses petites com en les
més grans, es poden donar canvis i, per tant, es requereixen persones que
estiguin obertes a donar-hi una resposta adequada. Les empreses més petites
necessiten gent més polivalent, amb capacitat per assumir noves tasques en
cas que falti algun/a company/a, o per augmentar el ritme o l’horari de feina
en els moments on augmenti substancialment la producció, generalment, a
causa d’un augment de la demanda. Per altra banda, les empreses més grans
comenten que aquesta competència és necessària per encaixar positivament
innovacions tecnològiques o altres innovacions, en els processos de producció,
que puguin suposar canvis en la seva manera de treballar.
• En el cas de la gestió de l’estrès i de les emocions, totes les empreses esperen
que s’hagi de posar en joc el menys possible i asseguren que hi ha poques
situacions de tensió. Expliquen textualment: “Potser algun cop quan es
retarden les comandes d’un camió i aquest està a punt d’arribar sí que he
de pressionar, però el que fem és posar-nos tots a fer aquelles comandes i

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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estalviem tensions.”
• Tant l’organització i planificació, com la iniciativa i autonomia, són bastant
valorades. Dins la fàbrica és important mantenir l’ordre i la netedat el màxim
possible (en especial en indústries com l’alimentària i la farmacèutica). És per
això que el manteniment o la gestió de l’espai (principalment, tenir organitzada
i neta la zona de treball) és tan o més important que la bona gestió del temps
(organitzar el propi temps per produir el volum desitjat en el temps establert).
La iniciativa serà molt valorada sempre que no entorpeixi el bon funcionament
i el bon clima dins la fàbrica. Citen textualment: “Iniciativa per resoldre els
problemes que ja estan acostumats a resoldre i saben com fer-ho, però en cap
cas iniciativa per prendre ells l’última decisió d’una cosa que no han fet mai.”
Les empreses destaquen que la feina de l’operari/ària industrial és força rutinària
i mecànica. És mecànica ja que les tasques, mètodes i procediments vénen força
marcats i el ritme és gairebé sempre constant. Citen textualment: “Com a molt es
poden donar alguns moments en els quals s’hagi de prémer l’accelerador per poder
complir amb els terminis acordats amb els/les clients/es, però aquests problemes
s’acostumen a resoldre destinant més persones a la realització d’aquesta tasca.”
Així doncs, el que sí que requereix la feina d’operari/ària de fàbrica és agilitat i
coordinació, més mental que física, ja que és una feina rutinària i la monotonia de
la feina pot provocar avorriment i desencadenar una baixada de rendiment.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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REQUISITS
FORMACIÓ
En general totes les empreses entrevistades coincideixen en que disposar
d’un tipus de formació específica no és un requisit indispensable per fer
d’operari/ària de fàbrica, però sí disposar de les competències tècniques que
apareixen en aquest document.
Existeixen diferents recursos formatius (tant oficials com no reglats) que les
empreses valoren tot i no ser imprescindibles.

FORMACIÓ REGLADA
Descrita en el següent apartat de funcions i competències tècniques especifiques
en funció del tipus d’activitat de l’empresa.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Algunes empreses tenen maquinària específica del seu sector o del seu tipus
d’activitat com la caldera, màquines soldadores, forns industrials i, de vegades, es
pot requerir un curs específic.

CONDICIONS FÍSIQUES
És una feina que requereix una rutina de moviments i de postura. Generalment les
persones treballadores estan de peu, o assegudes, les molèsties poden ser a les
cames, a causa d’una mala circulació, o a l’esquena, depenent de la posició. Els
moviments repetitius poden provocar molèsties i, fins i tot, lesionar la musculatura
i els tendons al llarg dels anys. Són aspectes a tenir en compte per la persona
i l’empresa, que han de prevenir els riscos laborals i millorar les instal·lacions i
condicions dels llocs de feina per evitar possibles lesions.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)
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FUNCIONS I COMPETÈNCIES TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
INDÚSTRIA TÈXTIL
FUNCIONS

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Els/les operaris/àries tèxtils duen a terme les següents funcions i tasques,

Els conceptes i tècniques requerits

principalment: supervisen i controlen la matèria primera i la maquinària

per a aquest ofici són els previstos en

utilitzada en les diferents etapes de producció i sovint s’especialitzen

els plans de formació següents:

en un producte tèxtil determinat (per exemple, llana, pell, fils de plàstic,
etc.). Així doncs, més enllà del control de qualitat i la gestió de residus, les
funcions més habituals en la indústria tèxtil tenen a veure amb el control
de les màquines amb què manipulen la matèria primera com són fils,
teixits i pells per elaborar peces de roba. Depenent de les diferents parts
del procés, les funcions poden ser:
• Filar: fent fils amb filadores industrials, vigilant i manipulant les fibres
d’entrada i controlant els cabdells que es produeixen amb fil acabat.

• CFGM Confecció i moda, perfil
professional en innovació i
producció de la moda.
• CFGS Disseny tècnic en tèxtil i
pell.
• Certificat de Professionalitat de la
Família tèxtil.

• Teixir: controlant en tot moment els telers i les teixidores, canviant les
bobines de fils i vetllant perquè la peça surti teixida amb la qualitat
requerida.
• Confeccionar: tallant i confeccionant les matèries primeres (que
solen ser rotllos de roba a metres) seguint els patrons, les talles, els
procediments i les normes de seguretat establertes.
• Remallar i planxar: en l’última fase del procés, ajuntant les parts
confeccionades per muntar la peça de roba i planxant, posteriorment,
la peça per deixar-la llesta per enviar.

INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
FUNCIONS

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

• L’operari/ària de processat en la indústria alimentària és el/la

Els conceptes i tècniques requerits

professional que controla i realitza els processos de recepció,

per a aquest ofici són els previstos en

manipulació, transformació i elaboració de productes alimentaris en el

els plans de formació següents:

procés de fabricació dels aliments. Aquesta fabricació està formada
per diferents processos que es denominen operacions bàsiques i
que són competència de l’operari/ària de processat. Per fer aquestes
operacions és important que respectin, en tot moment, les normes de
qualitat, de medi ambient, seguretat i tecnicosanitàries establertes per
l’empresa.

• Curs de manipulació d’aliments.
• CFGM Elaboració de productes
alimentaris.
• CFGM Forneria, pastisseria i
confiteria.

• En la majoria d’ocasions, les funcions d’elaboració i transformació
del producte es reserva als/a les professionals més experts/es i
especialitzats/des (cuiners/es, pastissers/es, carnissers/es, etc.). En
aquests casos, les funcions de l’operari/ària solen ser el packaging i
el control de qualitat de les matèries primeres i del producte acabat.

• CFGM Olis d’oliva i vins.
• Certificats de professionalitat de
la Família Indústries Alimentàries:
elaboració de refrescs i aigües de
begudes envasades; carnisseria
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i elaboració de productes carnis;

Així doncs, podríem desglossar les funcions en:
• Recepció, comprovació i registre de les matèries primeres (ingredients,
additius i coadjuvants, materials auxiliars, envasos i embalatges).
• Tractaments previs a la manipulació i condicionament per a futures
transformacions (ja sigui rentar, classificar, pelar, escaldar, etc.).

elaboració de vins i licors;
elaboració de cervesa; fabricació
de conserves vegetals; peixateria i
elaboració de productes de pesca i
aqüicultura.

• Controlar, utilitzar i modificar els paràmetres de fabricació de la
maquinària usada per a la fabricació d’un producte, segons els valors
establerts en la fitxa de fabricació.
• Registrar, identificar i segregar productes defectuosos o no conformes
per a l’anàlisi posterior, segons els protocols establerts a l’empresa.

INDÚSTRIA QUÍMICA (productes de neteja)
FUNCIONS

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Els/les operaris/àries d’una planta química s’encarreguen del monitoratge

Els conceptes i tècniques requerits

de tots els passos del procés productiu, rebent i comprovant les matèries

per a aquest ofici són els previstos en

primeres, transformant-les i controlant el producte acabat. Més enllà de

els plans de formació següents:

la gestió de residus i el manteniment de la zona de treball, les tasques
habituals d’aquests/es treballadors/es inclouen l’execució de les funcions

• CFGM Planta química.

i tasques pròpies del funcionament i control dels aparells, dels equips o

• CFGS Química industrial.

instal·lacions per als diversos processos químics i fases de fabricació de

• Certificat de Professionalitat de

productes. Totes les funcions es realitzaran segons les especificacions
que estableixen els documents tècnics pertinents i respectant les normes
de seguretat, de qualitat del producte i d’eficàcia del procés. També es
responsabilitzen del manteniment bàsic dels equips de l’àrea de treball.

la Família Professional Química:
operacions bàsiques en planta
química.

Aquests professionals exerceixen les seves funcions i tasques en indústries
de química bàsica dedicades al refinament de petroli, petroquímica, gasos,
productes de neteja o altres empreses relacionades amb el medi ambient
com, per exemple, plantes depuradores i/o de tractament de residus. Més
concretament, les funcions principals són:
• Preparar i assajar matèries primeres químiques, prenent mostres per al
control de qualitat d’aquestes (abans de començar, durant el procés i,
també, al final, amb el producte acabat).
• Fer anàlisis senzilles en el temps, la forma i la seguretat establertes, i
registrar les dades dels resultats.
• Fer operacions de procés químic (mescles i dissolucions) i obtenir
productes químics mitjançant les reaccions químiques de procés
establertes i l’operació ideal dels equips de reacció.
• Vigilar el procés de producció química i/o depuració, portant un control
exhaustiu de les màquines i respectant les mesures de protecció del
medi ambient i de seguretat de l’empresa.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

18

MAPA OCUPACIONAL. OPERARI/ÀRIA DE FÀBRICA

INDÚSTRIA QUÍMICA (farmàcia i cosmètica)
FUNCIONS

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

El perfil professional d’operari/ària de fàbrica farmacèutica també és

Els conceptes i tècniques requerits

conegut com a manipulador/a de productes farmacèutics i s’ocupa

per a aquest ofici són els previstos en

de la manipulació, etiquetatge i envasament dels diferents productes

els plans de formació següents:

farmacèutics o cosmètics obtinguts, després del procés de fabricació,
en una planta farmacèutica. També controla el funcionament dels equips
necessaris així com el nivell de qualitat i ha de complir les normes de
fabricació. El/la manipulador/a treballa en condicions estèrils molt
regulades per les normatives de bones pràctiques de fabricació i laboratori.
Treballa en la secció de processos de les plantes de producció de productes
farmacèutics i afins constituint el final de la cadena productiva. Així doncs,

• CFGM Planta Química, perfil
professional productes
farmacèutics i cosmètics.
• CFGS Fabricació de productes
farmacèutics, biotecnològics i
afins.

l’operari/ària de fàbrica farmacèutica fa les funcions següents:
• Barreges, pesatge i visualització de les càpsules i manipulació de
reactors, etc. En la línia de condicionat fa funcions de manipulació,
envasament i condicionament del producte.
• Diferents operacions farmacèutiques a la planta, incloent la granulació,
compressió, recobriment i emblistat.
• Emplenament de la documentació relativa al procés.
• Neteja de la línia d’envasament incloent qualsevol resta dels diferents
fàrmacs.
• Canvis de format i ajustaments en la maquinària.

INDÚSTRIA METAL·LOMECÀNICA
FUNCIONS

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

L’operari/ària metal·lúrgic/a o operari/ària de fabricació de peces de

Els conceptes i tècniques requerits

mecànica fa diferents funcions en el procés de fabricació, segons el tipus

per a aquest ofici són els previstos en

d’empresa i el tipus de peça que fabrica: barres i estructures metàl·liques,

els plans de formació següents:

làmines, fulles, peces de carrosseria, motors, tubs d’escapament,
rodes, pintura, etc. El sector de l’automoció és el que més requereix
aquesta indústria; tanmateix, és important destacar que la indústria
metal·lomecànica produeix peces de tot tipus que no només serveixen per a
la fabricació d’automòbils, sinó també per a la fabricació d’altres productes
que incorporen mecànica com, per exemple, els electrodomèstics, la
maquinària industrial, els robots, etc. Així doncs, les funcions i tasques
més típiques que fa un/a operari/ària en la indústria de l’automoció (a part
del control de qualitat de matèries primeres i del producte acabat, i de la
neteja, manteniment i gestió de residus) són:
• Fer foses i aliatges de metall per a la posterior col·locació en motlles.
• Tallar (amb serradores, talladores làser, radials), doblegar, redreçar
(amb redreçadores), eliminar les rebaves (amb desbarbadores),

• CFGM Mecanització, fabricació
mecànica.
• CFGM Programació de la
producció en emmotllament de
metalls i polímers.
• CFGM Soldadura i Caldereria.
• CFGS Disseny en fabricació
mecànica i construccions
metàl·liques.
• Tot tipus de certificats de
professionalitat del sector.

puntejar (amb puntejadores) i/o premsar (amb premsadores) tubs i
altres peces metàl·liques.
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• Soldar (això ho solen fer soldadors especialitzats, ja sigui manualment
o amb soldadors industrials).
• Pintar i envernissar: ho solen fer els/les operaris/àries de pintura
industrial. Consisteix a preparar la mescla i la superfície a pintar i/o
envernissar i fer el pintat a mà o la programació de la línia de pintura
que pintarà en cas que el procés de pintat sigui automatitzat.
• Embalar.

INDÚSTRIA PAPER I CARTRÓ
FUNCIONS

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES

Els/les operadors/es de màquines de fabricació de productes de paper

Els conceptes i tècniques requerits

i cartró atenen, accionen i vigilen les màquines que fabriquen caixes,

per a aquest ofici són els previstos en

sobres, bosses i altres productes de paper, cartró, cartolina, cel·lofana i

els plans de formació següents:

materials similars. A part de les funcions i tasques de neteja, gestió de
residus i control de qualitat de matèries primeres i producte acabat, les
funcions en la indústria del cartró tenen a veure amb la manipulació del
paper i el cartró, respectant les normes de qualitat, de medi ambient,

• CFGM Operacions de procés de
pasta i paper.
• CFGM Enquadernació i
manipulació de paper i cartró.

seguretat i tecnicosanitàries establertes per l’empresa.
Depenent de les diferents parts del procés, les funcions són manuals o es

• CFGS Indústries de procés de
pasta i paper.

poden ajudar de màquines. Aquestes es poden dividir en:
• Encunyar amb l’ajut d’encunyadores, es tracta de donar forma ondulada

• CFGS Tècnic en postimpressió i
arts gràfiques.

al cartró.
• Confeccionar caixes (ja sigui amb màquines i/o manualment).
• Manipular (doblegar, muntar, encolar i engomar) el paper i cartró per
acabar de transformar-lo en diferents productes acabats com, per
exemple, expositors, cartells, caixes i altres productes finals.
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CONSIDERACIONS
FINALS
Aquest mapa ocupacional ha estat confeccionat a partir de la informació facilitada
per 23 empresaris/àries del sector industrial i l’activitat de la logística que operen
a Caldes de Montbui. També s’han utilitzat fonts secundàries que aporten
informació d’empreses del sector d’arreu de Catalunya i que són extrapolables
(veure apartat Referències).

Cal tenir en compte que tot i la validesa de la informació que conté aquest
document, la mostra utilitzada no és representativa de tot el sector i, per tant,
no contempla moltes de les situacions (evidències) en les que es poden posar
en joc les competències contemplades ni molts dels requisits que demanen les
empreses actualment. En el futur, a mida que es vagi ampliant la mostra s’anirà
ampliant la informació d’aquest document.

Autoria: Zaragoza, M. (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017)

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

21

MAPA OCUPACIONAL. OPERARI/ÀRIA DE FÀBRICA

SITUACIÓ ECONÒMICA I
LABORAL I TENDÈNCIES
DEL SECTOR
A continuació, es mostren una sèrie de dades significatives referents a l’àmbit
econòmic i laboral del municipi de Caldes de Montbui que ajuden a contextualitzar
l’ocupació d’operari/ària de fàbrica i conèixer la seva evolució futura:

• A Caldes hi ha 918 persones a l’atur (febrer 2017), fet que suposa una taxa
d’atur de l’11,4%, un 11,2% menys que al febrer de 2016.
• El 45,3% dels aturats i aturades de Caldes tenen un nivell baix d’estudis. El lloc
de feina d’operari/ària de fàbrica no exigeix un nivell d’estudis gens elevat.
• El 55% dels llocs de treball del municipi són ocupats per gent del poble.
• Gairebé el 26% dels llocs de treball que es generen al poble són de molt baixa
qualificació. D’aquest 26%, una gran part són per treballar en el sector industrial
i logístic, concretament, en els llocs de feina d’operari/ària de magatzem i/o
operari/ària de fàbrica.
• La capacitat del municipi per generar llocs de treball (sobretot en els darrers
sis anys) és menor que l’observada pel conjunt de la província. De fet, gairebé
un 30% de les persones enquestades per l’estudi d’Horitzó 2025 afirmaven que
el problema més greu amb el qual es troba el Municipi de Caldes de Montbui és
la falta de feina, provocat entre d’altres coses per:
· Manca d’oportunitats laborals.
· Declivi del sector industrial.
· Manca de polítiques actives d’ocupació.
· Capacitat de creació de llocs de treball i de lluita efectiva contra l’atur.
· Manca de polítiques d’incentiu per a emprenedors/es.
• Caldes destaca per la seva diversificació productiva. El grup d’empreses que han
col·laborat per a la confecció del present Mapa de l’Ocupació d’Operari/ària de
fàbrica n’és un exemple (indústries tèxtils, químiques, d’automoció, metal·lúrgiques,
alimentàries, de la construcció, del cartró, de productes per animals, etc.).
• Les 106 empreses del sector industrial/logístic suposen un 17,7% del total
d’empreses del municipi.
• Aproximadament el 35% de treballadors/es de Caldes afiliats/des al règim
general de la Seguretat Social treballen en indústries manufactureres. Una
dada 20 punts percentuals per sobre de l’observada pel global de la província
de Barcelona.
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• Tot i que la gran majoria de persones aturades del poble provenen del sector
serveis (62%), un de cada quatre abans de quedar-se a l’atur treballava a la
indústria (26%).
Tal com passa amb molts altres sectors, el futur del sector industrial i logístic
passa per tres grans focus d’innovació: incorporació de tecnologies, pràctiques
més responsables i respectuoses amb el medi ambient, i orientació a la clientela
i als nous hàbits de consum.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
• Tendència a adoptar una estratègia industrial i logística integrada mitjançant la
digitalització i la robòtica de les fàbriques, per tal de crear series de producció i
distribució més curtes, amb més capacitat d’adaptació constant a la demanda
i, per tant, més rendibles. Això fa que cada vegada sigui més necessari comptar
amb persones al magatzem que tinguin competències digitals en un nivell més
elevat.
• Les tecnologies que marcaran el futur de la indústria i de la logística, més enllà
dels robots específics que es puguin utilitzar per cada sector, són:
· Big Data per tractar els grans volums de dades que es generen en una
fàbrica i optimitzar processos.
· Internet per tenir totes les màquines connectades i amb capacitat de rebre
i generar dades emmagatzemades al núvol.
· Impressores 3D per fabricar segons quins productes o parts del producte
(com, per exemple, el packaging).
· Geolocalització dels productes per poder fer un seguiment constant de tot
tipus de mercaderies.
· Sistema de marcatge amb tecnologia NFC.

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
• Tendència a regular cada vegada més l’activitat industrial per controlar la
contaminació. Noves lleis i ISOs referents a la gestió de residus. Totes les
empreses fan, com a mínim, un reciclatge al mateix nivell que es fa en l’àmbit
domèstic. Ara bé, les empreses que tracten amb productes químics i/o
alimentaris tenen regulacions molt més estrictes.
• Tendència a crear col·laboracions i simbiosis industrials per tal d’aprofitar els
residus entre empreses de diferents sectors; per tant, tendència a l’alça de
l’economia circular.
• Tendència a incorporar tecnologies d’energia renovable com la solar o vehicles
elèctrics per a la logística dins del magatzem.
• Augment de la consciència social i ambiental. Els/les clients/es es comencen a
preocupar per com han estat produïts els productes que consumeixen.
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ORIENTACIÓ A LA CLIENTELA
• La gran multinacional de la logística, Amazon, està revolucionant el món de
la logística. La clientela vol comprar a qualsevol hora des de qualsevol lloc
del món i vol rebre el paquet en el menor temps possible (Amazon ja ho fa en
menys de 24 h). Això fa que hi hagi una tendència a reduir al màxim els terminis
d’entrega dels productes.
• Tendència a personalitzar el servei de venda i postvenda amb la clientela.
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