
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Automatista industrial 
Possibles llocs de feina: cap d’equip de muntatge i 
manteniment; verificador/a d’aparells; cap d’equip de taller 
electromecànic; tècnic/a en organització de manteniment, 
tècnic/a de posada en marxa de sistemes , projectista de 
sistemes ; projectista de xarxes de comunicació; 
programador/a de robots, tècnic/a de disseny de sistemes de 
control elèctric; dissenyador/a de circuits i sistemes integrats 
en automatització industrial.  

Àmbit d’actuació: Sector indústria. 

Descripció de l’ocupació:  l’automatització industrial és l’ús de les tecnologies per a la realització de 
tasques que, a priori, es consideren repetitives, automàtiques i amb la mínima intervenció de l’ésser humà. 

L’automatista industrial és aquell/a professional que exerceix al seva activitat en petites, mitjanes i grans 
empreses, públiques o privades, d’instal·lació d’equips i sistemes automàtics industrials, desenvolupant 
projectes de muntatge, tant per compte propi, com per compte d’altri, supervisant i/o executant en les 
àrees de muntatge i manteniment i posada en marxa en sistemes d’automatització industrial. 

FUNCIONS 
 Desenvolupar projectes de sistemes de control 

per a processos seqüencials 
 Desenvolupar projectes de sistemes de mesura i 

regulació 
 Desenvolupar rpojectes de xarxes de 

comunicació 
 Muntar sistemes d’automatització industrial 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements d’electrotècnia, domòtica i 

robòtica industrial 
- Informàtica industrial i Sistemes 

Programables Avançats 
- Coneixements de sistemes pneumàtics, 

hidràulics i d’electricistat 
- Anglès tècnic 

 
   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Situació en el context 
 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Adaptabilitat 
 Orientació al resultat 
 Iniciativa  

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Anglès 
 Informàtica 
 Disponiblitat per viatjar 

 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Payper 
 Técnicas Mecánicas 

Ilerdenses 


