QUÍMICA

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Provençana

OPERACIONS DE LABORATORI
GRAU MITJÀ
MÒDULS
MÒDULS

OBJECTIUS
Preparar mostres i realitzar anàlisis
químiques, mesures i assajos físics i
proves
microbiològiques
seguint
procediments i mètodes analítics
establers i respectant les normes de
seguretat i medi ambientals establertes

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics

 1617 hores en el centre educatiu
 383 hores en el centre de treball



Química aplicada



Mostreig i operacions unitàries



Proves fisicoquímiques



Serveis auxiliars en el laboratori



Seguretat i organització en el laboratori



Operacions d’anàlisi química



Emmagatzematge i distribució en el laboratori



Tècniques bàsiques de microbiologia i
bioquímica



Assajos de materials



Principis de manteniment electromecànic



Formació i Orientació Laboral



Empresa i iniciativa emprenedora



Anglès tècnic



Síntesi



Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
 Auxiliar de laboratori.
 Analista.
 Auxiliar analista.

Informació general
Per accedir a un cicle formatiu de GRAU
MITJÀ, s’ha de complir un dels requisits
següents :
 disposar del títol de graduat o
graduada en
 educació secundària
 superar la prova d’accés als cicles
formatius de grau mitjà,
 disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
 tenir el segon de BUP aprovat,
 superar la prova d’accés a la
universitat per a més grans de 25 anys

Per obtenir més informació
Tutor/a del centre educatiu
El portal estudiar a Catalunya
http://queestudiar.gencat.cat/ca/
L’apartat currículum i orientació
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic/a, o es pot
 cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
 accedir a un cicle formatiu de Grau superior, si es té el títol de batxillerat(tenint en
compte les convalidacions que facilita el fet d'haver cursat un cicle formatiu de grau
mitjà)
 accedir a un cicle formatiu de grau superior

On som i com arribar:
C/ Sant Pius X, 8
08901 L’ Hospitalet de Llobregat
Tel 93 3382553
Fax 93 3375735
www.provensana.com
informacio@proven.cat
Mitjans de transport
Metro: Línia (L1) estació La Torrassa/ Línia (L9) estació
La Torrassa o Can Tries i Gornal
Autobús: Línies L-12, L-52, L-82, N-13
Ferrocarrils: Estació de Sant Josep
Renfe: L’Hospitalet i Bellvitge

