
Inici: 30 de maig 2022 
Fi: 12 de juliol 2022

Curs Muntatge 4.0

CONEIX LES TECONOLOGIES QUE OFEREIX LA
INDÚSTRIA 4.0!

100 hores

Més informació a www.bagesttt.cat
bagesttt@ccbages.cat i al 93 693 03 52

Amb el suport de:Organitzat per:

Logística avançada
Electrònica de components

Cursos previstos al setembre:

Curs Logística bàsica

Formacions Bages. TTT

Tardes - dilluns/dimarts/dijous

Inici: 30 de maig 2022 
Fi: 29 de juny 2022

110 hores

Matins - de dilluns a divendres

INSCRIPCIONS: https://ja.cat/uzbSy
o bagesttt@ccbages.cat / 93 693 03 52

INSCRIPCIONS: https://ja.cat/qcP68
o bagesttt@ccbages.cat / 93 693 03 52

https://ja.cat/uzbSy
https://ja.cat/qcP68


ÉS HORA DE DEMOSTRAR 
EL TEU TALENT!

Electrònica de components
Logística avançada

Cursos
Muntatge 4.0 
Els alumnes adquiriran coneixements avançats en muntatge
industrial amb suport de tecnologies de la indústria 4.0, com
l'internet de les coses, robòtica col·laborativa i autònoma, eines i
màquines sensoritzades, muntatge assistit amb realitat augmentada,
eines informàtiques que permetin un manteniment preventiu i
predictiu, i vehicles autònoms i drons.  
          Informació
           100 hores. Inici: 30 de maig 2022 - Fi: 12 de juliol 2022
           Tardes - dilluns/dimarts i dijous - 15.00 a 20.00h

Logística bàsica
Es capacitarà a l'alumnat per familiaritzar-se en operacions auxiliars
d'emmagatzematge, aplicacions informàtiques en la gestió de
magatzems, radiofreqüència i obtenció del carnet de carretoner
frontal.
          Informació
           110 hores. Inici: 30 de maig 2022 - Fi: 29 de juny 2022
           Matins de dilluns a divendres - 9.00 a 14.00h

Cursos previstos al setembre:

Amb el suport de:Organitzat per:

Pròximes formacions Bages. TTT

En situació d’atur inscrites com a demandants d'ocupació al SOC.
En actiu inscrites al SOC com a demandants de millora de
l'ocupació.
En actiu, en llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o
transformació.
En situació d'inactivitat, donant prioritat a dones i joves.

Requisits
Persones entre 16 i 64, amb un nivell mínim d’estudis d’ESO o
equivalent que es trobin en les circumstàncies següent:


