CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
Auxiliar de manteniment i reparació de Bicicletes
Programa formatiu
Competència general
Dur a terme operacions de manteniment de bicicletes i vehicles de característiques similars, complint
les especificacions tècniques, en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic o tècnica de
nivell superior
Camp professional
Exerceix la seva activitat professional per compte d'altre en petites, mitjanes i grans empreses
l’activitat de les quals requereixi de l'ús de bicicletes o vehicles de característiques similars. Empreses
de lloguer, venda, activitats, préstec de bicicletes, muntatge i reparació, missatgeria..etc
Sortides professionals.
Ocupacions i llocs de treball relacionats:
- Operari de taller de mecànica en botiga de venda de bicicletes
- Operari en establiment de lloguer de bicicletes públic o privat
- Auxiliar de monitor com a mecànic en sortides i activitats en bicicleta
- Operari en cadena de muntatge de bicicletes
- Auxiliar en atenció al públic i magatzem
- Operari de servei de missatgeria ecològica
300 hores del programa d’Auxiliar de manteniment i reparació de Bicicletes:
-180 h Competències tècniques generals de mecànica bàsica de bicicleta. Introducció de les
competències tècniques de les especialitats de missatgeria i instructor.
- 40 h Competències transversals i habilitats socials per l’ocupació
- 80 h Pràctiques en empresa.
Calendari
Sessió informativa: 27 de gener de 2021 a les 12h (Trobada virtual)
Data límit d’inscripció: 5 de febrer de 2021
Selecció: del 8 a 19 de febrer de 2021
Llistats definitius d’inscrits: 22 de febrer 2021
Classes: Inici 3 de març de 2021 Final 7 de maig de 2021
Pràctiques: Inici maig 2021 Final juny 2021
Horari
Classes: dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Pràctiques: dies i horaris a convenir
Adreça
Classes: BiciHub C/ Pere IV 58 08005 Barcelona (Biciclot tl: 933077475 projectes@biciclot.coop )
Pràctiques: diferents establiments de Barcelona i rodalies

Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona

