
VINE I TROBA FEINA 
A LA INDÚSTRIA!
Tant si ets dona com si ets home, la indústria et pot oferir bones 
oportunitats de trobar una feina estable i segura, amb possibilitats de 
desenvolupament professional.

Apunta’t al nostre Curs d’Iniciació al Manteniment. Faràs pràctiques en 
una empresa i podràs preparar-te per treballar a la indústria i alhora 
rebre orientació professional i definir el teu itinerari ocupacional 
personalitzat de millora d’ocupabilitat.

#elpratocupació



Curs d’Iniciació al Manteniment                                       240 hores

Del 28 d’octubre al 13 de febrer, de dilluns a divendres de 9.15 a 13.15 h 
Lloc: tallers de l’Institut Illa dels Banyols, Escola d’Oficis Delta del Llobregat i CPE

CONTINGUTS: 
∆  M1 Mecanització
∆  M2 Instal·lacions bàsiques d’aigua
∆  M3 Calefacció bàsica
∆  M4 Ventilació bàsica
∆  M5 Refrigeració bàsica
∆  M6 Electricitat bàsica
Pràctiques en empresa: de dilluns a divendres 5 h / dia

SORTIDES LABORALS: 
∆  Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips de calefacció
∆  Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips de climatització
∆  Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips elèctrics
∆  Auxiliar Instal·lador/a de xarxes distribució d’aigua

El projecte OIL del Prat de Llobregat ofereix aquest curs totalment subvencionat per a treballadors 
i treballadores del sector de la indústria. També ofereix acompanyament individual en el procés de 
recerca de feina, i afavoreix el desenvolupament de competències i l’apropament a les empreses del 
sector de la logística i distribució amb tendència cap a la indústria 4.0. 

Aquest curs s’adreça a persones en atur o en actiu inscrites com a demandants d’ocupació o de millora 
d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb un nivell d’estudis mínim equivalent al graduat 
en l’ESO o amb experiència en el sector.

#elpratocupació
SI TENS INTERÈS A FER EL CURS POTS CONTACTAR AMB:
Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat
C. de les Moreres, 48  |  08820 El Prat de Llobregat

Marta Capdevila: capdevilar@elprat.cat  |  93 478 68 78 
Preincscripció en línia a: online.elprat.cat
www.elprat.cat/economia


