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TÈCNIQUES
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Prevenció de Riscols Laborals

Treballs en alçada
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Projectista d’instal·lacions solars
fotovoltaiques

Responsable de muntatge i manteniment
d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
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INSTAL·LADOR/A

COMPETÈNCIES PERSONALS

Planificació i organització

Avaluació de dades i contingut digital

Sensibilitat mediambientalOrientació a l’assoliment

Resolució de problemes

Responsable d’explotació i manteniment
de petites centrals solars fotovoltaiques

Disposició a l’aprenentatge

Domini Ambiental

Energies Alternatives Vilassar

Osana Solar

Solar Tradex

Solar Workcat
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Sabies que...?

#somFP
#FPindustrial

Somsol> 

CLASSIFICACIÓ:

T’atrau la idea de treballar en alçada? Penses que el futur és verd?
Anima’t a conèixer què fa un instal·lador/a de plaques solars fotovoltai-
ques!

Una placa fotovoltaica és un dispositiu instal·lat en habitatges, comerços 
o indústries, encarregat de captar la radiació solar per generar energia 
elèctrica. 

L’instal·lador/a de plaques fotovoltaiques s’ocupa d’estudiar l’àrea dispo-
nible d’acord amb la necessitat a cobrir, col·locar les plaques, verificar la 
seva posada en marxa i fer-ne el manteniment. 

El 45% de les persones graduades 
en ensenyaments professionals 
treballa abans de nou mesos des 
de la seva graduació i fins al 57% en 
la modalitat dual.

Després de cursar graus superiors 
d’FP de la família Energia i aigua 
més del 50% troba feina.

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 PLAQUES SOLARS

FOTOVOLTAIQUES

Tècnic/a comercial d’instal·lacions solars

SUD Renovables> 
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)

prostooleh / Freepik



Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

CFGS Energies renovables

> Instal·lacions Solars Tèrmiques i Fotovoltaiques en Edificis i Indústries

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

SI  TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

>

>

SI  VOLS CONTINUAR ESTUDIANT

Graus Universitaris 

Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica>

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 INSTAL·LADOR/A DE PLAQUES
SOLARS FOTOVOLTAIQUES?

Coneix com va desenvolupar la feina la Juliana 
Canet durant un dia a l’empresa Solar Tradex.

Captura del vídeo

Més videos a:

Postgraus

Màsters

Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat>

ESTUDIS RELACIONATS

Consulta altres
fitxes ocupacionals a:

CFGS Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica>

Especialitat formativa en construcció de pèrgoles solars fotovoltaiques>

queestudiar.gencat.cat

educaweb.cat

agora.xtec.cat/fpdual

SI TENS ESO

Si necessites orientació>

fp.gencat.cat
#ChallengeFutur >

https://bit.ly/3DM1VRP

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?


