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Projecte Formació Indústria 4.0 a SEAT 

I / Objectiu del projecte  

Repte 

Incertesa 

Por Evolució 

tecnològica 

Canvis en els 

llocs de treball 

Noves 

maneres de 

treballar 

Desconeixement 



Resposta de SEAT:   

 

 
Projecte formatiu que ens permet 

transmetre a tot el nostre equip:  

 
 

/ què és la Indústria 4.0,  

/ perdre la por que puguem tenir 

/ entendre que hem d'utilitzar la    

  tecnologia que ens ajudi 

/ obrir les ganes d’aprendre   

  contínuament 

Resposta de SEAT:   

 

 



  Durada: 1,5 hores               15 persones / sessió 

El canvi és  

constant 

Mòdul 1 

La tecnologia del futur  

(i del present!) 

Mòdul 2 

Les persones són l’element 

clau de la Indústria 4.0 

Mòdul 3 

Projecte Formació Indústria 4.0 a SEAT 

II / Disseny, implementació i posta en marxa del projecte 

Instal·lació multimèdia i multi-tecnologia 



Projecte Formació Indústria 4.0 a SEAT 

II / Disseny, implementació i posta en marxa del projecte 

Mòdul 1 “El canvi és constant” 

Sistema 

multimèdia 

(imatge, so, 

vidres velats 

amb objectes 

al darrera)  

 

pilotat 

íntegrament 

per una 

tauleta central 
 

(efecte 360º) 

SEGONA 

REVOLUCIÓ 

INDUSTRIAL 

TERCERA 

REVOLUCIÓ 

INDUSTRIAL 

PRIMERA 

REVOLUCIÓ 

INDUSTRIAL 

QUARTA 

REVOLUCIÓ 

INDUSTRIAL 

Industry 4.0 



Projecte Formació Indústria 4.0 a SEAT 

II / Disseny, implementació i posta en marxa del projecte 

Mòdul 2 “La tecnologia del futur (i del present!)” 

Client /  

Procés flexible: /  

Impressora 3D    

Transport autònom 

(AGV) 

/ Sistema 

centralitzat de 

manteniment 

predictiu 

/ Realitat virtual 

per formació 

/ Codis RFID Robot col.laboratiu /  

Ulleres de realitat 

augmentada 

 



Projecte Formació Indústria 4.0 a SEAT 

II / Disseny, implementació i posta en marxa del projecte 

Mòdul 3 “Les persones són l’element clau de la Indústria 4.0” 

Sistema de tauletes interconnectades   

on-line permet visualitzar els resultats com 

a base de la discussió del grup 



Projecte Formació Indústria 4.0 a SEAT 

III / Resultats 

/ > 2000 inscripcions en 3 mesos  

/ 100% assistents volen seguir formant-se 
 

 / 65% inclús fora de l’horari de treball 

   inclús tecnologia no lligada al lloc de treball  
 

/ Programa formatiu continu de  

   tecnologies específiques 



INDUSTRIA 4.0.mp4


Moltes gràcies 

 
La formació és la clau de l’èxit per 

preparar-nos pel futur (i pel present!) 


