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   Entrevista 

Experiències  laborals
En aquest  treball  explicarem l'experiència laboral 
realitzada el curs 2009-2010 per un alumne del grup 
Licano al nostre municipi. 

  · On estàs fent les pràctiques?

 Al  Garatge  Nadal,  situat  a  la  Cruïlla  de  Lliçà 
d'Amunt.

 Aquest taller fa molt anys que existeix. Va passar 
de generació en generació.

Actualment  hi  ha  vuit  operaris  treballant 
comptant-me a mi, és clar.

És un taller on arreglen cotxes i motos diàriament.

   · Com és el taller? 

Hi ha tres departaments. 

Un  espai  per  per vendre cotxes  on  hi  els  cotxes 
exposats  nous.  Un  altre  espai  més  gran  on 
s'arreglen  els  cotxes  i  un  altre  on  s'arreglen  les 
motos.

Hi ha un solar molt gran prop del taller, on deixen 
els  cotxes  que ja  estan arreglats  i  els  que estan 
trencats.

Tenim  una  sala  on  estan  tots  els  recanvis  dels 
cotxes i les peces noves. Tenen molta maquinària 
per arreglar els cotxes.

    · Quina feina fas?

Jo estic  amb un operari  arreglant cotxes.  Ja he 
tret rodes dels cotxes, he fet el canvi d'oli, he tret 
els  filtres de l'oli  i  de l'aire.  També he arreglat 

alguna peça del motor.  A part d'això, també faig 
feines  com  treure  les  escombraries,  llençar 
cartrons, ...

Estàs content amb la feina què fas?

Sí, estic content, m'agrada fer la feina bé però no 
sempre la faig tan bé con vull.

Què  et  sembla  això  de  poder  estar  fent 
pràctiques fora de l'IES?

Bé, així  puc aprendre per al futur, i vull saber-ne 
més de mecànica per arreglar la moto i al cotxe del 
meu pare.

Si no estàs a l'IES, quin control segueix el  teu  
tutor de pràctiques?

Tutor de pràctiques no, però el pare i la mare sí, 
qui  hem controla  és el meu pare, la  meva mare 
treballa molt i ell té més temps.

Quantes hores per setmana has de fer?

Acostumo a fer unes sis hores setmanals, sense 
comptar el transport.

Opinió personal:

M'agrada molt treballar al Taller perquè faig el que 
m'agrada.  En el futur vull estudiar a Montlau per 
ser mecànic de cotxes i motos.


