
Futur Digital de l’Automoció: Tendències
disruptives del Sector

● Data inici: 07/06/2021
● Data fi: 20/03/2022
● Modalitat: Online tutoritzat (90%) amb sessions síncrones i presencials
● Durada: 31 setmanes
● Preu: subvencionat per al Consorci de Formació Professional

d’Automoció, Generalitat de Catalunya

Introducció:
La indústria automobilística està immersa en un procés profund de canvi de
paradigma, tant a nivell tecnològic, com de model de negoci i cal afrontar els
reptes que se’n derivin d’aquest canvi com una oportunitat per a les empreses.
En aquest marc, es planteja aquesta formació de Futur Digital de
l’Automoció: Tendències disruptives del Sector per posar en valor tot el
coneixement tecnològic disruptiu i les darreres tendències de mobilitat, de
producte, de sostenibilitat i de nous materials que ha d’impactar en el sector
de manera immediata. Cal liderar des de dins de les organitzacions, posant
sempre el focus en les persones, aquest coneixement, per seguir mantenint el
nivell de competitivitat i innovació que requereix el mercat. Aquest itinerari
formatiu pilot promogut i subvencionat pel Consorci de Formació
Professional d’Automoció, Generalitat de Catalunya, i executat per
Eurecat, com a expert en formació d’especialització tecnològica i referents en
la transformació digital de les organitzacions i els seus recursos humans i amb
més de 30 anys d’experiència; i el Clúster de la Indústria de l’Automoció
de Catalunya (CIAC), com a coneixedor específic de la realitat del sector per
mantenir-lo competitiu.

Dirigit a
El curs s’adreça a tècnics i operaris d’empreses amb experiència al sector
d’automoció, socis del Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, que
vulguin conèixer les darreres tendències disruptives del sector, per tal de
fomentar, a través del seu lideratge digital intern, la transformació de la seva
organització cap a una indústria més descarbonitzada, digital, flexible i
constantment actualitzada

Objectius
Conèixer les darreres tendències disruptives del sector, per tal de fomentar, a
través del lideratge intern, la transformació de les organitzacions cap a una
indústria més descarbonitzada, digital, flexible i constantment actualitzada.



● Conèixer els factors de canvi que impacten en el sector de l’automoció,
obligant-lo a transformar-se completament, donant importància a les
noves capacitats per afrontar aquest repte.

● Conèixer l’aplicabilitat de la intel·ligència artificial i la tecnologia de
dades , tant del producte com de totes les àrees de la cadena de
producció, logística, vendes i nous productes, així com el nou concepte
de vehicle connectat.

● Enfocar l’usuari al centre i conèixer les tecnologies que impacten en
l’evolució de nous productes, com el cotxe connectat i autònom, i els
nous models de negoci i economia circular, fruit de la nova  mobilitat .

● Conèixer l’ús, i les característiques dels nous materials: més lleugers,
mes resistents , mes sostenibles que tenen un impacte en el vehicle
més positiu i com impacten el concepte del vehicle i els seus processos
de transformació.

● Conèixer els habilitadors tecnològics que impacten en la manufactura
avançada (indústria 4.0) i distribució connectada (logística 4.0),
optimitzant els seus processos de producció i distribució.  

● Conèixer els elements tecnològics que poden ajudar a la
descarbonització i transició verda del sector, així com els nous reptes
lligats a l’economia circular vinculats a les noves tecnologies
de propulsió.  

Programa
● Tecnologia, talent i transformació a l’era digital

o Nou paradigma digital 
o Factors de canvi 
o La transformació del sector 
o Els mecanismes de la transformació 
o La importància del talent 
o Tecnologies i elements característics que condueixen al nou vehicle

del futur  
o Tecnologies i elements principals de la  fàbrica del futur

● Intel·ligència Artificial i tecnologia de dades
o L’explosió de la generació de dades 
o Big data i tecnologia de dades 
o Infraestructures i algoritmes per a la Big Data 
o Anàlisi i interpretació de dades 
o Intel·ligència Artificial i els algoritmes que se implanta 
o Machine learning 
o Aplicacions de la Intel·ligència Artificial 
o Manteniment predictiu de producte i procés 

● Tendències de producte i servei
o Mega tendències que impacten en el concepte del vehicle 



o Sistemes de propulsió actuals i futurs, com impacte al disseny del
vehicle, vehicle combustió versus altres fons de propulsió 

o Noves funcions del vehicle i com impacte en el disseny  
o Vehicle elèctric: Arquitectura del vehicle elèctric i híbrid, Bateries,

Tecnologia de motors 
o Tendències en disseny estètic i ús: l’usuari, al centre del servei 

● Materials avançats

o Identificació dels nous materials avançats i els seus processos de
transformació  

o Principals aplicacions al vehicles, xassís, carrosseria , acabats   
o Hibridació de materials, unions dissimilars 
o Nous materials bio 
o Nous processos de manufactura  
o Reciclatge i reparació  

● Sistemes intel·ligents per a la manufactura

o Smart Factory 
o Sistemes ciberfísics 
o Fonaments de la sensòrica i embeded systems 
o Industrial IoT 
o Ciberseguretat industrial 
o Integració de tecnologies  
o Tecnologies cloud 
o Simulació avançada 
o Impressió 3D 
o Sistemes de suport a la captació (visió artificial) 
o Sistemes d’assistència a la manufactura (RA/RV) 
o Robòtica industrial, autònoma i cognitiva 
o Dispositius de suport a la manufactura i al treballador 

● Nous models de Mobilitat i sostenibilitat

o Impacte ambiental 
o Energia: generació renovable i eficiència 
o Noves infraestructura de subministra pels nous sistemes de propulsió 
o Nous patrons de mobilitat (mobility as a service) :  

✔ La tecnologia del cotxe connectat i autònom 
✔ La mobilitat, com a servei i com a nou model de negoci 

o Fi de vida del vehicle 
o Eficiència energètica 
o Nous perfils professionals vinculats a les noves tendències  

● Competències transversals: es treballarà al llarg del programa les
habilitats claus transversals per apoderar el treballador en la seva
transformació competencial, actitudinal i aptitudinal



o Presa de decisions 
o Treballa en equip 
o Fonaments TIC 
o Comprensió tecnològica 
o Resolució de problemes 
o Capacitat analítica 
o Autoaprenentatge i autoorganització  
o Creativitat i innovació 

Metodologia
El model metodològic d’aquest curs contempla els següents escenaris:

• Enfocament molt pràctic i aplicat

• Coneixement tecnològic pioner

• Contextualització en el món professional

• Entorn d'aprenentatge adaptat a la realitat actual amb metodologies
pedagògiques innovadores.

• Aprenentatge reflexiu i col·laboratiu

• Foment de la transformació digital competencial i actitudinal

• Seguiment constant i personalitzat

Amb una metodologia pràctica, activa i reflexiva oferim resultats que milloren
els coneixements, capacitats i habilitats dels alumnes, incrementant el seu
nivell de productivitat i competència.
El gruix del curs es desenvoluparà a través de la modalitat Online tutoritzat,
amb un seguiment constant i dinamització de la formació, per part d’un equip
de tutors especialitzats que vetllaran per la transformació competencial i
actitudinal dels alumnes. 

En paral·lel es realitzaran activitats transversals al programa per potenciar les
competències claus necessàries per una bona transformació. 

• Activitats motivacionals 

• Sessions inspiracionals tecnològiques 

• Activitats complementàries 

• Aprenentatge reflexiu i col·laboratiu

• Espai d’idees 

També es programaran sessions síncrones online en determinades matèries
claus. Si les circumstàncies ho permeten, es programaran sessions pràctiques
presencials 
Es desenvoluparà un entorn virtual específic per al curs (Plataforma) on es
gestionarà de manera integrada totes les activitats de formació i comunicació
amb l’alumne.



Per part dels alumnes, és necessari que disposin d’un ordenador amb bona
connexió a internet, càmera i micròfons. 

Logos:


