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Per poder fer una gran quantitat de peces totes iguals, 
una de les tècniques és fer uns útils que permeti, a 
partir d'un material base, poder-les deformar o transfor-
mar per a obtenir el que es vol. La persona que fa 
aquest utillatge és el matricer.

Podríem dir que el matricer és el joier de la indústria, ja 
que fa peces úniques i que han de tenir una precisió i 
acabats extrems. Si tens bones habilitats manuals pot 
ser un bon ofici per tu! 

L'ofici de matricer és un dels més prestigiats dins la mecànica industrial, dona-
des les habilitats que en són necessàries; precisió, qualitat... Requereix, però, 
d'una llarga corba d'aprenentatge.
Es pot començar realitzant tasques bàsiques de mecanització, afegir tasques de 
fabricació mecànica amb diferent maquinària, fer la preparació de les màqui-
nes-eina, i arribar a fer bons ajustaments i fins i tot el disseny de les matrius. Hi 
ha una gran projecció professional.

Biela S.L.
Camprudemar S.L.
Jaucar i Fills S.L.
Mecàniques J Coll S.L.  
Motlles Castells S.L.
Pou Taña Jose  S.L. 
Pratec Serraller S.L.
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Empreses exposades segons rang de facturació, veure'n més a http://empresesosona.cat/cerca

“Vaig començar fent d’aprenent de 
matricer a Torremat S.L., utilitzant la 
fresa, la rectificadora i el torn, al 
mateix temps que màquines 
d’electroerosió, bàsiques per fer 
motlles i matrius. 
Aquesta experiència m’ha permès 
entrar en un equip de disseny i 
elaborar el meu propi producte. 
Actualment tinc una empresa de 
disseny i venda de sistemes de 
portes corredores de vidre.”

Jordi Fornells



ITINERARIS FORMATIUS

Amb el suport de:

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior

Graus Universitaris

SI  TENS ESO

  Cicles formatius de Grau Mitjà

Mecanització 

> La Salle Manlleu manlleu@lasalle.cat lasallemanlleu.cat

> Institut La Garrotxa d’Olot  
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a8043486@xtec.cat
 

agora.xtec.cat/iesmanolohugue/
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Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

+ info queestudiar.gencat.cat

Els CFGM són estudis de dos anys de 

durada en què està previst la realització de 

pràctiques a l’empresa durant el segon any 

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 

salari si els estudis es fan en modalitat dual. 

Els Graus Universitaris són estudis superiors 

normalment de quatre anys en què està 

previst fer pràctiques en empreses.

QUÈ ÉS CADA ESTUDI?

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

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

Graus Universitaris

INDUSTRIAL

AGRICULTURA

SERVEIS

TECNIC

GESTIO

Àmbits professionals:

Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui

Institut Escola de Treball de Granollers

Institut Mollet del Vallès

Institut Lacetània de Manresa

ieslagarrotxa.cat

a8043486@xtec.cat agora.xtec.cat/iesmanolohugue/

inslacetania@xtec.cat agora.xtec.cat/inslacetania

oficines@iesemt.net institutemt.cat

a8021594@xtec.cat iesmollet.net

>

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en motlles i matrius

Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui

Grau en enginyeria en tecnologies industrials

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

> Institut de Mollet del Vallès

> Institut Lacetània de Manresa

> Fundació Eduard Soler de Ripoll

La Salle de Manlleu manlleu@lasalle.cat lasallemanlleu.cat

a8021594@xtec.cat iesmollet.net

inslacetania@xtec.cat agora.xtec.cat/inslacetania

fes.cat


