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Els sistemes
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còpia virtual del món

físic i prenen decisions 
descentralitzades 

Es digitalitzen 
els processos i

productes

Smart factory 
Connected

factory

Programació

Digital 
skills

Aplicació
del Big Data:

Identificació
de dades 

Anàlisi

Presa de decisions

Coneixement 
de diferents 

llenguatges de 
programació

“Traducció” 
del món de 
la dada a la 
fabricació

Visió 
holística

de processos

COMPETÈNCIES CLAU
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Empatia
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LES
XIFRES

EN L’ÀMBIT
METROPOLITÀ DE BARCELONA

423.940
LLOCS DE TREBALL

48.000
NOUS LLOCS DE TREBALL

DES DE 2010

Salaris superiors
a la mitjana 

Sector clau
per al futur de 

l’economia en l’àmbit 
metropolità de 

Barcelona

Sector obert a:

Talent júnior

Persones en reorientació 
professional

Perfils tècnics
provinents de formació

professional

ES
NECESSITA 

TALENT

ROBÒTICA

Perfils tècnics
per programar
en llenguatges 

específics

Perfils tècnics i
amb habilitats 
comercials per

vendre

PERFILS MÉS BUSCATS

Anàlisi tècnica i 
programació

(Configuration Manager)

Programació
circuits electrònics

(Firmware)

INTERNET OF THINGS

Enginyeries de 
maquinari  

Enginyeries de 
programari

Disseny d’interfícies 
Fabricació a mida

de dispositius 
connectats (soldadura, 

manteniment...) 

CIBERSEGURETAT

Enginyeries de
telecomunicacions 

integradors

Anàlisis de
data learning

PERFILS TRANSVERSALS

Administració
de sistemes 

microinformàtics

Programació .NET

Administració i gestió
(de persones, projectes, 

proveïdors...)
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xarxes de 
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headhunters
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FÀBRIQUES
INTEL·LIGENTS

DONA I INDÚSTRIA 4.0 

Treball per
projectes, amb equips 
interdepertamentals i 
amb opció de treball 

remot

COMPETÈNCIES
TECNOLÒGIQUES

RECERCA
DE FEINALifelong learning:

Aprenentatge reglat o 
autodidacte, que permeti 
especialitzar-se a partir 

d’una formació
de base

https://www.facebook.com/barcelonactiva/
https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.linkedin.com/company/barcelona-activa/
https://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/sector/pagina51495/industria-manufacturera-i-40.do



