
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Operari/ària producció estor vertical 
 

Ocupació Operari/ària producció 

Família Intermediaris del comerç de productes diversos 

 

Índex 
1 Descripció del lloc de treball 

2 Formació 

3 Tasques i funcions del lloc de treball 

4 Competències del lloc de treball 

5 Entrevista de selecció 

6 Fitxes 

 

1. Descripció del lloc de treball 

Conjunt de maniobres amb les quals es prepara, acobla, ajusta i finalitza el procediment pel 

muntatge de cortines, estors, etc. segons les necessitats de la producció, utilitzant les 

tècniques i procediments requerits a cadascun dels processos de producció, aconseguint la 

qualitat requerida en condicions de seguretat.  

 

2. Formació 
Formació reglada 

 Valorable Certificat d’Estudis Primaris. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, es realitza a la mateixa empresa. 

 Valorable formació Certificat Professionalitat Auxiliar de magatzem. 

Interessos de l’empresa 

 Valorable experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector tèxtil. 

 Coneixements genèrics del sector tèxtil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

 Interpreta les fitxes tècniques i de producció per organitzar el treball. 

 Entén i, si no, aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb l’oficial. 

 Utilitza els EPIs i el vestuari apropiat que l’empresa li proporciona, amb caràcter obligatori. 

 L’operari es situa a la taula i zona específica on es realitza el muntatge de l’estor vertical. 

 Prèviament, un operari/ària de magatzem prepara el material necessari per poder realitzar 
la fabricació, revisa a l’inici de la producció i més tard torna a revisar la zona de fabricació 
vertical, per comprovar que la persona que treballa en aquesta taula no necessita material. 

 Verifica que tingui el material necessari per realitzar les seves tasques, aquest poden ser 
peces d’unió, material d’embalar, estris per a la manipulació i tall, etc. Si no té tot l’utillatge 
ho sol·licita a magatzem. 

 De forma paral·lela, s’introdueix una codificació a l’ordinador en el qual s’indiquen totes les 
dades necessàries per realitzar la producció. 

 L’operari/ària comprova que la codificació correspongui a la seva ordre de fabricació, si no és 
així, introduirà la codificació ell/a mateix/a. Canvia, ajusta i reajusta els elements de 
l’ordinador i la maquinària. 

 Un cop comprovades les codificacions i revisat tot el material necessari, s’inicia l’operació de 
fabricació del tipus d’estor vertical, el qual té un tractament diferent. 

 Un cop surt la tela enrotllada (anomenada rosco), l’operari/ària ho estira sobre la taula i 
realitza la manipulació corresponent a la seva verticalitat; a la vegada, revisa molt 
curosament, que no hi hagi cap defecte a la tela ni en el seu tall. 

 Verifica els materials per l’assemblatge dels elements operadors, en funció de la tècnica 
identificada (costura, adhesivat, grapat, termofusió, unió tèrmica...) es preparen segons la 
fitxa tècnica. 

 Un cop es finalitza el procés de fabricació, les peces són retirades del lloc de feina per un 
company/a de magatzem o bé serà la mateixa persona que ha realitzat la producció qui ho 
trasllada al magatzem per procedir a la seva ubicació. 

 L’operari/ària ordena i condiciona el lloc de treball, recull i llença les restes generades, la taula 
queda en condicions per a la propera producció. 

 En tot moment, posa en pràctica les mesures de manteniment i de seguretat segons les 
indicacions establertes per l’empresa. 

 

 



  
 
 

   
 

4. Competències del lloc de treball: Operari/a producció estor vertical 

 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Mostra preocupació per l’ordre i la claredat 
Revisa la seva pròpia feina i té especial cura 

amb la qualitat del producte finalitzat 

La preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 
en la preocupació contínua per reduir la incertesa 
del medi que ens envolta. S'expressa en formes 
com el seguiment i la revisió del treball i la 
informació, així com en la insistència en la claredat 
dels rols i funcions assignades. 

 Vol que l'espai de treball, els rols, les 
expectatives, les tasques i les dades estiguin 
clars i, sovint, per escrit. 

 Manté el seu espai de treball ordenat 
(documentació, eines, etc.) per ser utilitzat pels 
altres. 

 Segueix les normes i procediments establerts. 

 Es rigorós/a amb la seva feina i mostra 
preocupació per no cometre errors. 

 Organitza i revisa que tingui tot el material 
necessari abans de començar la seva feina. 

 Realitza tasques de control de qualitat respecte 
les teles que surten de la màquina. 

 Revisa que la producció sigui de qualitat, si 
alguna peça està feta malbé la descartarà. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Aprenentatge i utilització de coneixements Ofereix coneixements 
Utilització d’un ordinador específic per aquesta 

producció d’estors verticals 

L’aprenentatge i la utilització de coneixements 
implica la inquietud i curiositat constant per 
aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de 
posar en pràctica i ampliar els coneixements 
tècnics, professionals o de gestió, així com de 
transferir aquells coneixements relacionats amb 
el treball. La persona continua desenvolupant-se i 
adquirint nous coneixements per iniciativa pròpia. 

 No es limita a ser un expert en el seu àmbit, sinó 
que busca informació, es documenta i indaga en 
altres matèries que no coneix. 

 Divulga i posa en pràctica els coneixements que 
va adquirint en el seu lloc de treball. 

 Com experta en la seva matèria, actua com a 
suport, oferint i transmetent els seus 
coneixements als altres. 

 Pregunta a persones expertes per aprofundir i 
millorar els seus coneixements. 

 Realitza les tasques seguint els processos i 
protocols establerts. 

 Mostra interès, pregunta el què no entén. 

 No es distreu ni perd el temps. 

 Posa en pràctica els coneixements apresos 
respecte a l’ordinador que fixa la producció, així 
com per a la manipulació i assemblatge del 
producte. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Iniciativa És decisiva en situacions de crisi. 
Proposar idees noves que ajudin a obtenir més 

vendes. 

Iniciativa es refereix a: 

1) Identificar un problema, obstacle o oportunitat. 

2) Portar a terme accions per donar-los resposta. 

 Per tant, la Iniciativa és la predisposició a actuar 

de forma proactiva i no només limitar-se a 

pensar en allò que s'ha de fer en el futur. El marc 

temporal d'aquesta escala va des de finalitzar 

projectes passats o actuals fins a la recerca de 

noves oportunitats.  

 Actua ràpidament i decididament en una crisi, 
(quan la norma seria esperar, "estudiar la 
situació" o veure si es resol per si sola). 

 Aporta idees i realitza propostes que poden 
tenir un impacte positiu als resultats. 

 Pren decisions àgilment i ràpidament davant 
situacions d'urgència (sense esperar que ningú 
li digui què ha de fer). 

 Resol problemes i és resolutiu/va, buscant els 
recursos necessaris. 

 Té inquietud per aprendre altres tasques 
relacionades amb les diferents ocupacions a la 
fàbrica. 

 Si la codificació introduïda a l’ordinador no és la 
correcta pren les decisions oportunes per no 
demorar la fabricació. 

 Si finalitza la seva feina, busca altres tasques per 
realitzar, com ordenar el seu lloc de treball. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 

 Entrevista per competències: operari/ària fabricació 
estors verticals 

1 molt malament/5 molt bé 

O
R

D
R

E 
I 

Q
U

A
LI

TA
T 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? 

Explica alguna situació d’exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Hi ha persones que no treballen de forma còmoda en un 

lloc desordenat, és el teu cas? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

A
P

R
EN

EN
TA

TG
E 

C
O

N
EI

X
EM

EN
T Explica’m els aprenentatges més ràpids que hagis tingut 

mai a la vida. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu alguna situació laboral en què t’hagi costat 

aprendre alguna cosa. On estava la dificultat?  

1 2 3 4 5 

Observacions: 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

Explica alguna situació laboral on hagis vist que hi havia 

una oportunitat de negoci, de millora o d’estalvi nova i 

hagis proposat de dur-la a terme? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica alguna situació laboral on hagis pres la iniciativa, 

què vas fer? Amb quines dificultats et vas trobar? Quins 

riscos vas assumir? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica una situació professional on hagis demostrat tenir 

iniciativa i una altre on no l’hagis posat en marxa. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Operari fàbrica 
vertical 

Nom treballador: Data: 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T 

Mostra preocupació per l’ordre i la higiene del lloc de treball i la bona definició dels procediments a seguir en el 

procés productiu. 

   

Comprova la feina realitzada abans d’entregar-la. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 

d’acomplir els estàndards de qualitat. 

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 

segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres. 

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte de les seves 

fases i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
A

P
R

EN
EN

TA
TG

E 

Està disposat a fer esforços per adquirir nous coneixements. Reconeix i accepta l’experiència dels altres i sol·licita 

opinions i idees en enfrontar-se amb nous desafiaments. 

   

Participa activament en activitats d’aprenentatge sistemàtic. Presenta una actitud de curiositat davant dels nous 

coneixements. 

   

Consulta constantment sobre noves fonts d’informació per l’adquisició de nous coneixements, com per exemple 

llibres, publicacions, internet, etc. Busca informació més enllà de les preguntes rutinàries. 

   

Es caracteritza per desenvolupar una actitud constant i sistemàtica d´autoaprenentatge, esdevé una persona a la 

qual els altres recorren per obtenir coneixements i informació científico-tècnica. Està constantment actualitzat/da. 

   

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

Reacciona davant oportunitats i problemes presents, reconeix les oportunitats i actua de forma immediata o en 

un termini relativament curt de temps. 

   

És decisiu/va en situacions de crisi i actua ràpid i amb decisió, no espera a que els problemes es solucionin sols o 

que altres persones se’n facin càrrec.   

   

S’anticipa als problemes i crea oportunitats en el curt termini mitjançant un esforç extra i actuant ràpidament, 

obté informació i l’analitza, per desenvolupar un pla d’acció efectiu. 

   

S’anticipa i crea oportunitats que no són evidents pels altres en els moments actuals. Duu a terme accions per 

crear oportunitats que es concretaran en un futur pròxim o per evitar futures crisis. 

   

 


