CURSOS UPM

CALENDARI DE GENER-FEBRER

La UPM arriba a un acord de col·laboració amb ITEMSA
Cursos de millora en les eines de productivitat del sector del metall
Us oferim nous recursos per millorar les nostres empreses gràcies a un acord de
col·laboració amb ITEMSA. L'oferta de cursos està pensada en un format de programa
modular, on cada futur tècnic millorarà la productivitat i podrà dissenyar el seu propi
itinerari en funció de les seves necessitats i les particularitats dels processos productius de
les seves empreses.

A banda, també hem acordat que tots els cursos tindran, com a mínim, un 10% de
descompte pels nostres socis i sòcies i s'oferiran en format online i presencial. Us
avancem els tres grans blocs en què consisteix aquest programa modular i us farem
arribar una segona comunicació per oferir un "portes obertes” per a conèixer en profunditat
la proposta a través d'una webinar. Per a qualsevol dubte o suggerència ens ho pots fer
saber a info@upm.org

Estudi del treball i cronometratge

Per a personal de producció i comitès d'empresa
Hores: 24h
Introducció

Per a tècnics d'organització i work analysis
Hores: 40h
Curs complet

Sistemes de temps predeterminats

Sistema bàsic
Hores: 120
Curs complet

Per a sistemes agrupats
Hores: 20
Introducció en MTM-1 i derivats com MTM-2/MTM-UAS

Eines de millora de la productivitat

Anàlisi i millora dels mètodes de treball
Hores: 21
En fabricació i/o ensamblatge

SMED
Hores: 16
Per a la millora dels temps de canvi i preparació

*** Tots els cursos de MTM es realitzen amb instructors, materials i exàmens
oficials. Els certificats que s'atorguen als qui superen amb èxit els exàmens i estan
avalats per l'IMD-EWD (International MTM Directorate - Ethical Work Design), entitat
de la qual, el director d'ITEMSA, David Calvo, n'és el Coordinador Tècnic.
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