INDÚSTRIA 4.0

FÀBRIQUES
INTEL·LIGENTS,
LA 4a REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL
2a
1a

LES
REVOLUCIONS
INDUSTRIALS

Cadena de
muntatge

Mecanització

Tecnologies
principals

Automatització

El núvol

Es digitalitzen
els processos i
productes

Respon
a canvis

Els sistemes
ciberfísics controlen els
processos físics, creen una
còpia virtual del món
físic i prenen decisions
descentralitzades

És activadora
de canvis

Context de
digitalització
creixent

Es comuniquen
i cooperen entre
si i també amb
els humans

Economia més
industrial, digital i
sostenible

FÀBRIQUES
INTEL·LIGENTS

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

Aplicació
del Big Data:

Anàlisi

Sistemes
ciberfísics

LA
INDÚSTRIA
4.0

Big
data

Ciberseguretat

Identiﬁcació
de dades

4a

Simulació

combinades amb
tècniques avançades
de producció

Integració
de sistemes

Computació

La realitat física
i la realitat digital
convergeixen gràcies
a la fusió de les noves
tecnologies

Internet
de les
coses

Impressió
en 3D

3a

Producció massiva

Vapor i energia
hidràulica

Realitat
augmentada

Robòtica
avançada

Electricitat

Smart factory
Connected
factory

Digital
skills

COMPETÈNCIES
TECNOLÒGIQUES

COMPETÈNCIES CLAU

Adaptabilitat,
flexibilitat
i resiliència

Presa de decisions

Programació
“Traducció”
del món de
la dada a la
fabricació

EN L’ÀMBIT
METROPOLITÀ DE BARCELONA

Creativitat

Visió
holística
de processos

Empatia
Coneixement
de diferents
llenguatges de
programació

LES
XIFRES

Pensament crític
Capacitat de
resolució
de problemes

Sector clau
per al futur de
l’economia en l’àmbit
metropolità de
Barcelona

423.940
LLOCS DE TREBALL

Permeten
adaptar-se a
un entorn de
transformació
digital

48.000
NOUS LLOCS DE TREBALL
DES DE 2010

Salaris superiors
a la mitjana

DONA I INDÚSTRIA 4.0

Bretxa de gènere
en cicles formatius
tecnològics i
industrials. Sector
masculinitzat que
busca talent
femení

CIBERSEGURETAT

Enginyeries de
telecomunicacions
integradors

INTERNET OF THINGS

Enginyeries de
maquinari

Anàlisis de
data learning

Enginyeries de
programari

ROBÒTICA

Perfils tècnics
per programar
en llenguatges
específics
Perfils tècnics i
amb habilitats
comercials per
vendre

Disseny d’interfícies
Fabricació a mida
de dispositius
connectats (soldadura,

ES
NECESSITA
TALENT

manteniment...)

PERFILS TRANSVERSALS

Sector obert a:
Talent júnior
Persones en reorientació
professional
Perﬁls tècnics
provinents de formació
professional

Lifelong learning:
Aprenentatge reglat o
autodidacte, que permeti
especialitzar-se a partir
d’una formació
de base

I ARA
QUÈ?

Administració
de sistemes
microinformàtics

PERFILS MÉS BUSCATS

Programació .NET

Anàlisi tècnica i
programació

Administració i gestió
(de persones, projectes,
proveïdors...)

(Configuration Manager)

Programació
circuits electrònics
(Firmware)

Autocandidatura
en pàgines web
de les empreses

RECERCA
DE FEINA

Portals
d’ocupació

FES
EL
CLIC

LinkedIn,
xarxes de
contactes i
headhunters

Borses
de treball de
centres
educatius i
universitats
Empreses
de selecció

ENXARXA’T

