
COMPETÈNCIES 
TÈCNIQUES

Equips elèctrics i electrònics

Electromecànica

Prevenció de Riscols Laborals

Emmagatzematge al núvol 

SORTIDES
PROFESSIONALS

Mecànic/a de vehicles de mobilitat 
personal

Operari/a en empresa de lloguer de 
vehicles de mobilitat personal

JO VULL SER

AUX. MANTENIMENT

COMPETÈNCIES PERSONALS

Gestió de dades, informació i 
continguts digitals 

Interacció mitjançant tecnologies digitals 

Orientació a la qualitatResolució de problemes 

Flexibilitat i adaptabilitat

Auxiliar de taller en empresa de fabricació 
de vehicles de mobilitat personal

Disposició a l’aprenentatge

AIDMOVING

AIRBICI

Biking Point 

SABWAY 

Tromber 

> 

> 

> 

> 

> 

#

Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

Urbing > 

CLASSIFICACIÓ:

Una nova consciència sobre el món que ens envolta ha fet que moltes 
persones optin per desplaçar-se de manera més sostenible fent ús de 
bicicletes, tricicles o patinets elèctrics. Però la seva presència no es limita 
únicament a l’àmbit personal, aquests vehicles també són cada vegada 
més habituals en entorns professionals i per a funcions diverses com ara 
la neteja de carrers o el repartiment de paquets.

L’auxiliar de manteniment de vehicles elèctrics de mobilitat personal s’en-
carrega del manteniment electromecànic i desenvolupa la seva activitat 
professional, principalment, en tallers de reparació i concessionaris de 
vehicles de mobilitat personal.

Domina el muntatge i desmuntatge d’elements mecànics, elèctrics i elec-
trònics però també interactua amb altres professionals o infraestructures 
intel·ligents mitjançant tecnologies digitals.

El 45,3% de les persones graduades en 
ensenyaments professionals treballa 
abans de 9 mesos des de la graduació 
i fins al 56,7% en la modalitat dual. 

Després de cursar graus superiors d’FP 
de la família Transport i manteniment 
de vehicles, gairebé el 55% troba feina i 
en més del 77% dels casos és una feina 
relacionada amb la formació cursada.

Font: Inserció laboral dels ensenyaments 
professionals 2021 (Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya).

EMPRESES ON PODEM 
TROBAR AQUEST OFICI

Manetes: en anglès en diríem “fixer” i és la persona que té destresa manual per fer o 
arreglar coses.

Somniador/a: facilitat per generar noves idees, obrir la ment a noves perspectives
i solucions, imaginar, representar i combinar imatges.

Plannificador/a: capacitat de prioritzar i organitzar amb anticipació què fer, com i
quan i qui fer-ho. Posar ordre seguint un pla determinat.

DE VEHICLES ELECTRICS

DE MOBILITAT 

URBANA

Auxiliar de magatzem de recanvis

Vaic > 
Sociable: de relació fàcil i amable en les relacions socials, gaudeix interaccionant amb 
altres persones.  Capacitat per a la comunicació efectiva i empàtica.

(        Competències digitals)

Tecnologies de recàrrega

Mobilitat sostenible

(       Competències 
           digitals)

Batec Mobility > 
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Programes de formació i inserció (PFI)

CFGS Energies renovables

> Enginyeria de l’Energia

Auxiliar de Manteniment i Reparació de Vehicles de Mobilitat Personal 

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Tecnologies del Vehicle Elèctric>

Més informació a:

Si vols trobar els estudis que encaixen més amb tu
a Catalunya

>

Per saber-ne més sobre la Formació Professional Dual>

Si vols descobrir tots els cursos que pots fer
a Espanya

>

#CHALLENGEFUTUR

QUÈ FA UN/A AUXILIAR MANTENIMENT DE 
VEHICLES ELÈCTRICS DE MOBILITAT URBANA?

Coneix com va desenvolupar la feina la Berta 
Aroca durant un dia a l’empresa Tromber

Captura del vídeo

Més videos a:

Màsters

Enginyeria Mecànica>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

CFGM Manteniment Electromecànic >

Introducció al desenvolupament de bateries LEV (Eurecat Academy)>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Si necessites orientació>

fp.gencat.cat

Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Curs d’especialització Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics>

Vehicles de Mobilitat Personal (Gremi de Mobilitat)>

Bicicletes elèctriques. Manteniment i reparació (Gremi de Mobilitat)>

Patinets elèctrics. Manteniment i reparació (Gremi de Mobilitat)>

Mobilitat Urbana>

Electromecànica de Vehicles Automòbils>

#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3NOII6n

ITINERARIS FORMATIUS

Cicles Formatius 
de Grau Mitjà
(des de 4t ESO)

Els CFGM són estudis de dos 
anys de durada en què està 
previst la realització de 
pràctiques a l'empresa durant 
el segon any d'estudis  i fins i 
tot la contractació o beca salari 
si els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Els CFGS són estudis 
superiors de dos anys de 
durada en què està previst la 
realització de pràctiques a 
l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la 
contractació o beca salari si 
els estudis es fan en 
modalitat dual. 

Cicles Formatius 
de Grau Superior
(des de batxillerat 
i Grau Mitjà)

Els Graus Universitaris són 
estudis superiors normalment 
de quatre anys en què està 
previst fer pràctiques en 
empreses.

Graus Universitaris
(des de batxillerat i Grau Superior)

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?


