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1.- DADES TÍTOL 
 

 
 
2.- ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 
  
Relació de mòduls professionals i unitats formatives: 
 
Mòdul professional 1: Mostreig i preparació de la mostra 
Durada : 132 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 13 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Preparació d’equips i mostres per l’anàlisi 
UF 2: Pla de mostreig.  
UF 3: Presa de mostres 
 
Mòdul professional 2: Anàlisis químiques 
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 15 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1:  Materials i reactius per anàlisi química 
UF 2:  Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics 
UF 3:  Anàlisi orgànica 
 
Mòdul professional 3: Anàlisi instrumental 
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 13 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Mètodes elèctrics 
UF 2: Mètodes òptics 
UF 3: Mètodes de separació 
 
Mòdul professional 4: Assajos físics 
Durada:  99 hores  
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 

Títol Grau 
Laboratori d’anàlisi i control de qualitat GS 

Família Professional Química 

Competència General La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i 
coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant 
tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i 
acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, 
interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones 
pràctiques en el laboratori. 

Durada La durada és de 2.000 hores (1.584 en el centre educatiu i 416 en 
un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. 
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UF 1: Tipus de materials 
UF 2: Assajos físics destructius i no destructius 
 
Mòdul professional 5: Assajos fisicoquímics 
Durada: 99 hores  
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Propietats i assajos fisicoquímics 
UF 2: Assajos organolèptics 
 
Mòdul professional 6: Assajos microbiològics 
Durada: 198 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 10 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra 
UF 2: Anàlisi microbiològica d’aigües 
UF 3: Anàlisi microbiològica d’aliments 
UF 4:  Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies  
 
Mòdul professional 7: Assajos biotecnològics  
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició:  33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1:  Biologia molecular 
UF 2: Assajos de mutagenicitat  
 
Mòdul professional 8: Qualitat i seguretat en el laboratori 
Durada: 165 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 6 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Sistemes de gestió de la qualitat 
UF 2: Tractament dels resultats analítics  
UF 3: Seguretat i gestió ambiental  
 
Mòdul professional 9: Formació i orientació laboral  
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 5 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Incorporació al treball 
UF 2: Prevenció de riscos laborals 
 
Mòdul professional 10: Empresa i iniciativa emprenedora 
Durada: 66 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Equivalència en crèdits ECTS: 4 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 
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Mòdul professional 11: Anglès tècnic 
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Anglès tècnic 
 
Mòdul professional 12: Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: No se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 5 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 
 
Mòdul professional 13: Formació en centres de treball 
Durada:  416 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 22 
 
 3.- DISTRIBUCIÓ PER CURSOS. HORARIS. LLENGUA D’ENSENYAMENT 
 
1r curs 
 

Mòduls/UF Hores totals 

Mòdul 1 MOSTREIG I PREPARACIÓ DE LA MOSTRA 

UF 1  Preparació d’equips i mostres per l’anàlisi 76 

UF 2  Pla de mostreig 28 

UF 3  Presa de mostres 28 

Mòdul 2 ANÀLISIS QUÍMIQUES 

UF 1 Materials i reactius per anàlisi química  83 

UF 2 Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics 90 

UF 3 Anàlisi orgànica 25 

Mòdul 5 ASSAJOS FISICOMQUÍMICS 

UF 1  Propietats i assajos fisicoquímics 75 

UF 2  Assajos organolèptics 24 

Mòdul 6 ASSAJOS MICROBIOLÒGICS 

UF 1 Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra 68 

UF 2 Anàlisi microbiològica d’aigües 60 

UF 3 Anàlisi microbiològica d’aliments 50 

UF 4 Anàlisi microbiològica d’aire i Superficies 20 

Mòdul 8 QUALITAT I SEGURETAT AL LABORATORI 

UF 1 Sistemes de gestió de la qualitat 42 

UF 2 Tractament de resultats analítics 60 

UF 3 Seguretat i gestió ambiental 63 

Mòdul 9 FORMACIÓ I ORIENTACIO LABORAL 

UF 1 Incorporació al treball 66 

UF 2 Prevenció de riscos laborals 33 
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2n curs 
 

Mòduls/UF Hores totals 

Mòdul 3 ANÀLISI INSTRUMENTAL 

UF 1 Mètodes elèctrics 63 

UF 2 Mètodes òptics 75 

UF 3 Mètodes de separació 60 

Mòdul 4 ASSAJOS FÍSICS 

UF 1 Tipus de materials.   39 

UF 2 Assajos físics destructius i no destructius. 60 

Mòdul 7 ASSAJOS BIOTECNOLÒGICS 

UF 1 Biologia molecular.  99 

UF 2  Assajos de mutagenicitat.  33 

Mòdul 10 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 

UF 1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 

Mòdul 11 ANGLÈS 

UF 1 Anglès 99 

Mòdul 12 PROJECTE DE LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE LA QUALITAT 

UF1 Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 99 

Mòdul 13 FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL  

Formació en centres de treball 416 
 
 
 

 
Horari: 1r curs de dilluns a divendres de 8 a 14.30h 
2n curs de dilluns a divendres de  15.25 a 21.45h 
 
 
 
Llengua d’ensenyament: català/castellà i anglès (mòdul 11) 
 
 

 
4.- CONTINGUTS   
 
MÒDUL PROFESSIONAL 1: MOSTREIG I PREPARACIÓ DE LA MOSTRA 
 
UF 1: Preparació d’equips i mostres per l’anàlisi  
Continguts 
 
1. Preparació dels materials, equips i instal·lacions de tractament de mostres: 
1.1 Material de vidre. Material de suro, goma i metàl·lic.  
1.2 Instal·lacions i serveis auxiliars. Sistemes de calefacció i fred. Sistemes de pressió i buit. Utilització 
de gasos industrials al laboratori. Qualitat de l’aigua per la realització de l’anàlisi. 
1.3 Equips de desintegració: trituradors, morters, molins. Equips de separació mecànica: tamisos, 
separadors centrífugs, filtres. Equips de separació per difusió: extractors, absorbents, bescanviadors 
iònics, equips d'absorció, cristal·litzadors, destil·ladors,  evaporadors, assecadors. Altres equips: 
balances, mescladors, agitadors, dosificadors… 
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1.4 Pla de manteniment d'equips, instal·lacions i serveis auxiliars de laboratori.  
1.5 Tècniques de neteja i desinfecció del material. 
1.6 Compliment de normes de seguretat. 
1.7 Prevenció de riscos materials, personals i ambientals. 
1.8 Incidència de l'ordre i la neteja en l'execució de tasques. 
 
2. Preparació de mostres: 
2.1 Operacions bàsiques de laboratori. 
2.1.1 Operacions de disgregació. 
2.1.2 Separacions mecàniques. Filtració. Tamisat. Sedimentació. Centrifugació. 
2.1.3 Separacions tèrmiques.  
2.1.4 Separacions per difusió: destil·lació, evaporació, extracció, cristal·lització, absorció, adsorció. 
2.2 Manipulació i transvasament de sòlids i de líquids.  
2.3 Mesura de masses i volums.  
2.4 Relació entre el tipus de mostra i l’anàlisi. 
2.5 Tractament de la mostra per l'anàlisi. Operacions de pretractament: dissolució, disgregació, 
descomposició, mineralització. 
2.6 Compliment de normes de seguretat i de protecció ambiental. 
 
UF 2: Pla de mostreig  
Continguts 
 
1. Organització del pla de mostreig: 
1.1 Pla de mostreig. Corbes OC d’un pla de mostreig. Nivell de qualitat acceptable (NQA). Nivells 
d’inspecció. Mostreig senzill, doble i múltiple. Plans de mostreig per variables. 
1.2 Procediment normalitzat de mostreig. 
1.3 Normes oficials per la realització de preses de mostra. Normes UNE-EN ISO aplicades a materials de 
mostreig.  
1.4 Mètode de mostreig a l’atzar. Nombres aleatoris. 
1.5 Plans de mostreig per atributs. Inspecció i recepció per atributs. Procediments i taules. 
1.6 Plans de mostreig per variables. Regles i taules de mostreig per la inspecció per variables dels 
percentatges d’unitats defectuoses. 
1.7 Recomanacions bàsiques per la selecció de procediments de mostreig del Còdex i Directrius 
Generals sobre mostreig de la FAO i de l’OMS. 
1.8 Normes de Correcta Fabricació de Medicaments (NCF). Farmacopea Europea. Real Farmacopea 
Espanyola. 
1.9 Normes oficials de mostreig d’aigües i aliments a nivell estatal i comunitari. Criteris microbiològics. 
APPCC. 
1.10 Tractament de residus. 
1.11 Implicacions del mostreig en el conjunt de l'anàlisi. 
 
UF 3: Presa de mostres  
Continguts 
 
1. Presa de mostres: 
1.1 Tècniques de presa directa de mostres d’aire, aigua i altres líquids, sòlids de diferents materials 
(aliments, paper, metalls, plàstics i ceràmics). 
1.2 Tipus de mostreig d’aire. 
1.3 Tipus de mostreig en superfície. 
1.4 Tipus de mostreig en mostres líquides. 
1.5 Tipus de mostreig en mostres sòlides. 
1.6 Presa de mostres per assajos microbiològics. 



6 
 

1.7 Preparació i calibració de materials i equips de mostreig.  
1.8 Neteja, desinfecció o esterilització dels materials i equips utilitzats en la presa de mostres. 
1.9 Sistemes d'identificació i codificació de mostres. 
1.10 Manipulació, conservació, transport i emmagatzematge de la mostra.  
1.11 Normes de seguretat en la manipulació de mostres biològiques, equips i reactius. 
1.12 Enregistrament de resultats. 
1.13 Eliminació de residus contaminants. Legislació. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 2: ANÀLISIS QUÍMIQUES 
 
UF 1: Materials i reactius per anàlisi química 
Continguts 
 
1. Classificació de materials i reactius per anàlisi química: 
1.1 Nomenclatura i formulació química inorgànica i orgànica. 
1.2 Reactius químics. Classificació de reactius químics seguint criteris de: naturalesa química, categoria 
comercial, puresa, utilitat, seguretat.  
1.3 Reaccions químiques. Estequiometria. 
1.4 Velocitat de reacció. Equilibri químic. 
1.5 Anàlisi qualitativa inorgànica per mètodes directes.   
1.6 Utilització de fitxes de dades de seguretat. Precaució en la manipulació de productes químics. 
1.7 Procediments d’ordre i neteja. 
 
2. Preparació de dissolucions: 
2.1 Dissolucions: concentració, solut, dissolvent, saturació, sobresaturació, solubilitat. Formes 
d’expressar la concentració. Càlcul de concentracions.  
2.2 Mesures de masses. 
2.3 Calibratge d’aparells i material volumètric.  
2.4 Tècniques de preparació de dissolucions. 
2.5 Compliment de normes de qualitat, salut laboral i protecció ambiental. Eliminació i tractaments de 
residus. 
2.6 Incidència de l’ordre i neteja durant les fases del procés. 
 
UF 2: Mètodes d’anàlisi volumètrics i gravimètrics 
Continguts 
 
1. Aplicació de tècniques d’anàlisi quantitativa: 
1.1 Quantitat de mostra i nivell de l’anàlit.  
1.2 Mètodes volumètrics d’anàlisis. Neutralització. Oxidació-reducció. Precipitació. Formació de 
complexes.  
1.3 Valoració de dissolucions. Reaccions. Reactius indicadors.  
1.4 Corbes de valoració: punt d’equivalència. 
1.5 Aplicacions de les diferents volumetries. 
1.6 Conceptes generals de gravimetria. Factors que influeixen. Mètodes d’anàlisi gravimètrica. 
1.7 Aplicacions de les gravimetries. 
1.8 Procediments d’ordre i neteja del material volumètric i gravimètric. 
1.9 Prevenció de riscos materials, personal i ambientals.  
1.10 Eliminació i tractaments de residus. 
 
2. Valoració dels resultats en anàlisi química: 
2.1 Establiment de criteris d’acceptació i rebuig de dades. 
2.2 Valoració d’errors i xifres significatives. 
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2.3 Representació gràfica i càlculs estadístics. 
2.4 Registre de dades, càlcul i avaluació dels resultats analítics. 
2.5 Elaboració d’informes. 
2.6 Confidencialitat en el tractament dels resultats. 
 
UF 3:  Anàlisi orgànica  
Continguts 
 
1. Anàlisis de funcions orgàniques: 
1.1 Principals funcions orgàniques. Concepte de isomeria. 
1.2 Mecanisme de reacció. 
1.3 Separació de mescles. 
1.4 Anàlisis de grups funcionals. 
1.6 Identificació de composts i formació de derivats. 
1.7 Compliment de normes de seguretat i salut laboral. 
1.8 Rigor, rapidesa i netedat en l’execució de l’anàlisi. 
1.9 Eliminació i recuperació de residus.  
 
2. Valoració dels resultats en anàlisi de funcions orgàniques: 
2.1 Establiment de criteris d’acceptació i rebuig de dades. 
2.2 Valoració d’errors i xifres significatives. 
2.3 Representació gràfica i càlculs estadístics. 
2.4 Registre de dades, càlcul i avaluació dels resultats analítics. 
2.5 Elaboració d’informes. 
2.6 Confidencialitat en el tractament dels resultats. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 3: ANÀLISI INSTRUMENTAL 
 
UF 1: Mètodes elèctrics 
Continguts 
 
1. Selecció de tècniques d'electroanàlisi: 
1.1 Mètodes electroquímics. Lleis electroquímiques. Piles galvàniques i electroquímiques. Potencial 
d'elèctrodes.  
1.2 Tècniques electroanalítiques. Potenciometria (elèctrodes de referència i indicadors). Voltametria. 
Polarografia. Electrogravimetría. Conductimetria. 
1.3 Paràmetres que intervenen en les analítiques electroquímiques. Precisió, error, sensibilitat, límit de 
detecció, interval de linealitat, selectivitat. 
1.4 Factors que condicionen la selecció de la tècnica d'electroanàlisi. 
1.5 Reconeixement i valoració de la iniciativa en la selecció del tipus d'anàlisi. 
 
2. Preparació d'equips, reactius i mostres per a anàlisi electroquímic: 
2.1 Components dels equips d'electroanàlisi. 
2.2 Posada a punt i funcionament d'equips i instruments d'electroanàlisi. Verificació, ajust i calibratge 
dels equips i instruments emprats a l'anàlisi electroquímic. Comprovació de la precisió de l’aparell amb 
patrons de referència. 
2.3 Preparació de reactius i mostres per analitzar-les segons la tècnica d'electroanàlisi seleccionada. 
2.4 Manteniment i neteja dels equips d'electroanàlisi. 
2.5 Riscos laborals associats a la preparació de l'anàlisi per mètodes electroquímics. 
2.6 Riscos mediambientals associats a la preparació de l'anàlisi per mètodes electroquímics. 
 
3. Anàlisi de mostres per tècniques d'electroanàlisi: 
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3.1 Aplicació de mètodes de calibrat. 
3.2 Aplicació de mètodes electroquímics.  
3.3 Anomalies i interferències en el desenvolupament del procés. 
3.4 Criteris per garantir l’eliminació i el tractament de residus. 
3.5 Criteris de seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d'equips d'electroanàlisi. 
3.6 Avaluació dels riscos associats als equips d'electroanàlisi. 
 
4. Interpretació de resultats de l'electronàlisi: 
4.1 Interpretació de dades obtingudes a partir de gràfiques. 
4.2 Tractament informàtic de les dades obtingudes. 
4.3 Utilització de taules de dades i gràfics de propietats químiques. 
4.4 Valoració de la interpretació dels resultats. Normativa i valors de referència aplicables a l’anàlisi. 
Causes de error. Variables que afecten. 
4.5 Registre i redacció d'informes de les anàlisis realitzades seguint protocols normalitzats pel seu 
registre i transmissió. Criteris per garantir  la traçabilitat. 
 
UF 2: Mètodes òptics  
Continguts 
 
1. Selecció tècniques òptiques: 
1.1 Mètodes òptics. Tècniques espectroscòpiques. 
1.2 Radiació electromagnètica. Interacció llum-matèria. Espectres. Llei de Lambert -Beer. Tècniques no 
espectroscòpiques. Nefelometria. Turbidimetria. Refractometria. Polarimetria.  
1.3 Espectrofotometria visible-ultraviolada. Fotometria de flama. Espectroscòpia d'emissió, d'absorció 
atòmica, infraroja, de masses, de ressonància magnètica nuclear. 
1.4 Paràmetres que intervenen en les analítiques per mètodes òptics. Precisió, error, sensibilitat, límit 
de detecció, interval de linealitat, selectivitat. 
1.5 Factors que condicionen la selecció de la tècnica òptica. 
1.6 Reconeixement i valoració de la iniciativa en la selecció del tipus d'anàlisi. 
 
2. Preparació d'equips, reactius i mostres per a anàlisi per mètodes òptics:  
2.1 Components dels equips d’anàlisis per mètodes òptics. 
2.2 Posada a punt i funcionament d'equips i instruments òptics. Verificació, ajust i calibratge dels 
equips i instruments emprats l’anàlisi per mètodes òptics. Comprovació de la precisió de l’aparell amb 
patrons de referència. 
2.3 Preparació de reactius i mostres per analitzar-les segons la tècnica òptica seleccionada.  
2.4 Manteniment i neteja dels equips d'anàlisi per mètodes òptics.  
2.5 Riscos laborals associats a la preparació de l'anàlisi per mètodes òptics. 
2.6 Riscos mediambientals associats a la preparació de l'anàlisi per mètodes òptics. 
 
3. Anàlisi de mostres per tècniques òptiques:  
3.1 Aplicació de mètodes de calibrat. 
3.2 Assajos mitjançant mètodes òptics.  
3.3 Aplicació de tècniques espectroscòpiques.  
3.4 Anomalies i interferències en el desenvolupament del procés. 
3.5 Criteris per garantir l’eliminació i el tractament de residus. 
3.6 Criteris de seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d'equips d'anàlisi per 
mètodes òptics. 
3.7 Avaluació dels riscos associats als equips d'anàlisi per mètodes òptics.  
 
4 Interpretació de resultats d'anàlisis per mètodes òptics:  
4.1 Interpretació de dades obtingudes a partir de gràfiques.  
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4.2 Tractament informàtic de les dades obtingudes. 
4.3 Utilització de taules de dades i gràfics de propietats químiques. 
4.4 Valoració de la interpretació dels resultats. Normativa i valors de referència aplicables a l’anàlisi. 
Causes de error. Variables que afecten. 
4.5 Registre i redacció d'informes de les anàlisis realitzades seguint protocols normalitzats pel seu 
registre i transmissió. Criteris per garantir  la traçabilitat. 
 
UF 3: Mètodes de separació  
Continguts 
 
1. Selecció de mètodes de separació: 
1.1 Mètodes de separació.  
1.2 Fonament dels mètodes cromatogràfics. Tècniques cromatogràfiques: cromatografia de paper, 
capa fina i columna,  de gel, de gasos, de líquids d'alta resolució, de fluids supercrítics, d'intercanvi 
iònic, d'exclusió per mides.  
1.3 Electroforesis. Electroforesis capilar i en gel. 
1.4 Paràmetres que intervenen en els mètodes de separació. Precisió, error, sensibilitat, límit de 
detecció, interval de linealitat, selectivitat. 
1.5 Factors que condicionen la selecció de la tècnica de separació. 
1.6 Reconeixement i valoració de la iniciativa en la selecció del tipus d'anàlisi. 
 
2. Preparació d'equips, reactius i mostres per a anàlisi mitjançant mètodes de separació: 
2.1 Components dels equips de separació. 
2.2 Posada a punt i funcionament d'equips i instruments de separació. Verificació, ajust i calibratge dels 
equips i instruments emprats en les tècniques de separació. Comprovació de la precisió de l’aparell 
amb patrons de referència. 
2.3 Preparació de reactius i mostres per analitzar-les segons la tècnica de separació seleccionada.  
2.4 Manteniment i neteja dels equips de separació. 
2.5 Riscos laborals associats a la preparació de l'anàlisi mitjançant mètodes de separació. 
2.6 Riscos mediambientals associats a la preparació de l'anàlisi mitjançant mètodes de separació. 
 
3. Anàlisi de mostres per tècniques instrumentals de separació: 
3.1 Aplicació de mètodes de calibrat. 
3.2 Aplicació de mètodes de separació.  
3.3 Anomalies i interferàncies en el desenvolupament del procés. 
3.4 Criteris per garantir l’eliminació i el tractament de residus. 
3.5 Criteris de seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d'equips de separació. 
3.6 Avaluació dels riscos associats als equips d'anàlisis mitjançant mètodes de separació.  
 
4. Interpretació de resultats d'anàlisis mitjançant mètodes de separació: 
4.1 Interpretació  de dades obtingudes a partir de gràfiques. 
4.2 Tractament informàtic de les dades obtingudes. 
4.3 Utilització de taules de dades i gràfics de propietats químiques. 
4.4 Valoració de la interpretació dels resultats. Normativa i valors de referència aplicables a l’anàlisi. 
Causes de error. Variables que afecten. 
4.5 Registre i redacció d'informes de les anàlisis realitzades seguint protocols normalitzats pel seu 
registre i transmissió. Criteris per garantir la traçabilitat. 
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MÒDUL PROFESSIONAL 4: ASSAJOS FÍSICS 
 
UF 1: Tipus de materials 
Continguts 
 
1. Tipus de materials: 
1.1 Canvis d'estat i constants físiques.  
1.2 Interpretació de diagrames d'equilibri. 
1.3 Tipus, característiques i tractament de materials.  Materials ceràmics. Vidres. Materials per la 
construcció: formigó, ciment. Fusta i suro. Metalls i aliatges; corrosió. Polímers: termoplàstics, 
termoestables i elastòmers/cautxú. Materials compostos. 
1.4 Propietats físiques dels materials: calor específic, dilatació tèrmica, conductivitat tèrmica, difusió, 
conductivitat elèctrica, magnetisme. 
1.5 Propietats mecàniques. Propietats elàstiques i plàstiques. Càrrega, esforç i tensió. 
1.6 Normes tècniques i bibliografia. 
 
UF 2: Assajos físics destructius i no destructius 
Continguts 
 
1. Preparació de les condicions per als assajos físics: 
1.1 Fonament dels diferents tipus d'assajos físics: anàlisi tèrmic, assajos magnètics, assajos per 
mètodes elèctrics, assajos amb ultrasons, raigs X. 
1.2 Assajos mecànics: tracció, compressió, cisalladura, flexió, vinclament, torsió, duresa, resiliència, 
fatiga, assajos tecnològics. 
1.3 Condicionat dels materials per l'assaig. Preparació de mostres i provetes. 
 
2. Preparació d'equips per assajos físics: 
2.1 Operació i ús dels diferents equips. 
2.2 Tècniques i procediments de manteniment bàsic. 
2.3 Regulació de paràmetres i calibrat d'equips i instruments. 
2.4 Riscos associats als equips d'assajos físics. 
2.5 Seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d’equips.  
 
3. Anàlisis de mostres per assajos físics destructius i no destructius: 
3.1 Assajos de característiques de materials. Granulometries. 
3.1 Assajos mecànics no destructius o de defectes. 
3.2 Assajos mecànics destructius: assajos de duresa, resistència a la tracció, compressió, resistència a la 
flexió, resilència, resistència al desgast i abrasió, impacte i altres. 
3.3 Assajos elementals de tractaments superficials. Corrosió o degradació. 
3.4 Anàlisis d'estructures microscòpiques. Microscopi metal·logràfic.  
3.5 Assajos tecnològics: embotició, doblat, guspira i tall, soldadura. 
3.6 Registre i tractament de dades per aconseguir la mesura del paràmetre (taules, gràfiques, etc.). 
3.7 Incidència de l'ordre i neteja durant les fases del procés. 
3.8 Reconeixement i valoració de les normes de competència tècnica. 
3.9 Anàlisis de la importància dels assajos físics per determinar la qualitat dels materials. 
3.10 Compliment de normes de seguretat i salut laboral. 
3.11 Eliminació i tractament de residus. 
 
4. Anàlisis de resultats dels assajos físics: 
4.1 Utilització de programes informàtics de tractament de dades avançat. 
4.2 Interpretació de gràfiques. 
4.3 Utilització de taules de dades i gràfics de propietats físiques. 
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4.4 Assegurament de la qualitat. Anàlisis de resultats anòmals. 
4.5 Aplicació de les normes de qualitat en el conjunt del procés 
4.6 Redacció i presentació d’informes. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 5: ASSAJOS FISICOQUÍMICS 
 
UF 1: Propietats i assajos fisicoquímics 
Continguts 
 
1. Preparació de les condicions per assajos fisicoquímics: 
1.1 Estat de la matèria i les seves propietats: sòlid, líquid i gasós. Lleis. Canvis d'estat. Propietats 
derivades. 
1.2 Estat gasós: propietats i lleis. Compresibilitat d'un gas. Liquació. Coeficient de dilatació. 
1.3 Estat líquid: propietats. Vaporització. Calor específica. Viscositat. Tensio superficial. 
1.4 Estat sòlid: propietats. Característiques. Cristal·lització. Punt de fusió. Calor latent de fusió. 
Sublimació. Sistemes i estructures cristal·lines.  
1.5 Termometria. Calibrat de termòmetres. Calor i  treball. 
1.6 Aplicacions de la termodinàmica: potencial químic. Diagrames d'equilibri. Termoquímica. Poder 
calorífic. 
1.7 Solubilitat de sòlids en líquids. Corbes de solubilitat. 
1.8 Dissolucions de líquids en líquids. Coeficient de repartiment. Diagrames de fases. Pressió osmòtica. 
1.9 Dissolucions de gasos en líquids. Pressió de vapor de les dissolucions.  
1.10 Propietats coligatives. 
1.11 Equilibris de fases. Sistemes de dos i tres components. Azeótrops i eutéctics.  
 
2. Preparació d'equips i mostres per assajos fisicoquímics: 
2.1 Preparació de la mostra per l'assaig fisicoquímic.  
2.2 Operació i ús dels equips d'assajos. 
2.3 Manteniment bàsic. 
2.4 Calibratge d'equips i instruments. 
2.5 Riscos associats als equips d'assajos fisicoquímics. 
2.6 Procediments d’ordre i neteja. 
2.7 Criteris de seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d'equips. 
2.8 Eliminació i gestió de residus. 
 
3. Anàlisis de mostres mitjançant assajos fisicoquímics: 
3.1 Realització d'assajos per l'identificació de substàncies: punt de fusió, punt d’ebullició, densitat, 
viscositat, tensió superficial, calor específica, punt d’inflamació, conductivitat i resistència elèctrica de 
materials, etc. 
3.2 Altres assajos fsicoquímics. Entalpies. Coeficient de repartiment. Determinació de la humitat. 
3.3 Aplicació de procediments normalitzats de treball. 
3.4 Caracterització de substàncies mitjançant assajos fisicoquímics. 
3.5 Aplicació de normes de competència tècnica. 
3.6 Registre de dades. 
3.7 Incidència de l'ordre i neteja durant les fases de l'assaig. 
3.8 Aplicació de normes de seguretat i salut laboral. 
 
4. Avaluació de resultats d'assajos fisicoquímics: 
4.1 Utilització de programes informàtics de tractament de dades avançat. 
4.2 Interpretació de gràfiques. 
4.3 Utilització de taules de dades i gràfics de propietats fisicoquímiques. 
4.4 Emplenament de butlletins d'anàlisis. 
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4.5 Assegurament de la qualitat. Anàlisis de resultats anòmals. 
4.6 Aplicació de les normes de qualitat en el conjunt del procés. 
4.7 Redacció i presentació d'informes. 
 
UF 2: Assajos organolèptics 
Continguts 
 
1. Anàlisis de mostres mitjançant assajos organolèptics: 
1.1 Proves organolèptiques. Proves per determinar el sabor. Proves per determinar l'olor. Proves per 
determinar el color i la lluentor. Proves de determinació tàctil.  
1.2 Aplicació de procediments normalitzats de treball. 
1.3 Execució d'assajos organolèptics. 
1.4 Caracterització de substàncies mitjançant proves organolèptiques. 
1.5 Aplicació de normes de competència tècnica. 
1.6 Incidència de l'ordre i neteja durant les fases de l'assaig. 
1.7 Utilització de taules de dades i gràfics de propietats organolèptiques. 
 
2. Avaluació de resultats d'assajos organolèptics: 
2.1 Registre de dades. 
2.2 Utilització de programes informàtics de tractament de dades avançat. 
2.3 Interpretació de gràfiques. 
2.4 Emplenament de butlletins d'anàlisis. 
2.5 Assegurament de la qualitat. Anàlisis de resultats anòmals. 
2.6 Redacció i presentació d'informes. 
2.7 Taules de dades i gràfics de propietats organolèptiques. 
2.8 Aplicació de les normes de qualitat en el conjunt del procés. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 6: ASSAJOS MICROBIOLÒGICS 
 
UF 1: Preparació d’equips i mostres. Tècniques de sembra 
Continguts 
1. Preparació de les mostres i medis. Tècniques de sembra: 
1.1 Estructura microbiana cel·lular. 
1.2 Microorganismes (bacteris, virus, fongs i llevats). 
1.3 Principals famílies de microorganismes: micrococcaceae, enterobacteriaceae, fongs, llevats i 
vibrionaceae. Patogeneicitat. 
1.4 Creixement microbià. 
1.5 Medis de cultiu. Classificació, selecció i preparació de medis de cultiu. Esterilització i preparació de 
medis. 
1.6 Tècniques de presa, manipulació i preparació de la mostra per l'anàlisi: homogeneïtzació i dilució. 
1.7 Tècniques de sembra: inoculació i aïllament.  
1.8 Tècniques de recompte de microorganismes.  
1.9 Mètodes d'identificació de microorganismes. Proves bioquímiques. Bases de dades 
informatitzades. 
1.10 Sensibilitat d'un microorganisme a agents antimicrobians: antibiograma. 
1.11 Mètodes de descontaminació.  Aplicació de tècniques de neteja i/o desinfecció segons el tipus de 
contaminació i equips utilitzats. Esterilització del material. Controls d’esterilitat. 
1.12 Eliminació de mostres microbiològiques.    
1.13 Valoració de la importància de les normes de seguretat biològica.  
1.14 Compliment de normes de seguretat i salut laboral. 
 
2. Preparació d’equips per assajos microbiològics: 
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2.1 Materials i aparells del laboratori de microbiologia.  
2.2 Equips òptics i accessoris. Tipus de microscopis. Mètodes microscòpics. Tècniques de preparació: 
preparació de colorants i reactius. Fixació i tinció de la mostra.  
2.3 Examen microscòpic: observació de microorganismes vius i tenyits. Identificació microscòpica de 
microorganismes. 
2.4 Posada en funcionament dels equips. Manuals dels equips 
2.5 Manteniment bàsic. Tècniques neteja, desinfecció o esterilització del material de vidre i 
instruments. 
2.6 Equips: regulació i verificació de paràmetres en funció dels productes, envasos i preparacions. Calibració. 
2.7 Riscos associats als equips d’assajos microbiològics. 
2.8 Seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d'equips. 
 
UF 2:  Anàlisi microbiològica d’aigües 
Continguts 
 
1. Execució d'assajos microbiològics en mostres d’aigües: 
1.1 Qualitat sanitària d'aigües. Principals grups de microorganismes en aigües superficials i residuals. 
Aigües potables. Tècniques per l'anàlisi microbiològica d'aigües. Anàlisi de microorganismes patògens. 
1.2 Sembra de mostres d'aigua: inoculació i aïllament.  
1.3 Creixement i incubació de  microorganismes presents a l'aigua.    
1.4 Recompte de microorganismes presents a l'aigua.   
1.5 Identificació de bacteris presents a les mostres d'aigua. 
1.6 Microorganismes marcadors (indicadors i índex).  
1.7 Assajos mitjançant tècniques microbiològiques ràpides. 
1.8 Tractament dels residus per la seva eliminació. 
1.9 Condicions d'asèpsia en l'anàlisi microbiològica. 
1.10 Compliment de normes de seguretat i salut laboral. 
 
2. Avaluació de resultats dels assajos microbiològics: 
2.1 Normativa bàsica aplicada a l'anàlisi microbiològica d’aigües.  
2.2 Criteris microbiològics de referència. 
2.3 Registre de dades. Redacció i presentació d’informes. 
2.4 Representació de corbes de calibratge. 
2.5 Càlcul dels resultats. 
2.6 Assegurament de la traçabilitat. 
2.7 Interpretació dels resultats. 
 
UF 3:  Anàlisi microbiològica d’aliments 
Continguts 
 
1. Execució d'assajos microbiològics en mostres d’aliments: 
1.1 Microbiologia alimentària. Tècniques per l'anàlisi microbiològica d'aliments. Bacteris patògens i 
malalties transmissibles pels aliments. Contaminació dels aliments. 
1.2 Sembra de mostres d'aliments: inoculació i aïllament.  
1.3 Creixement i incubació de  microorganismes presents als aliments.    
1.4 Recompte de microorganismes presents als aliments.   
1.5 Identificació de bacteris presents a les mostres d'aliments. 
1.6 Microorganismes marcadors (indicadors i índex).  
1.7 Assajos mitjançant tècniques microbiològiques ràpides. 
1.8 Tractament dels residus per la seva eliminació. 
1.9 Condicions d'asèpsia en l'anàlisi microbiològica. 
1.10 Compliment de normes de seguretat i salut laboral. 
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2. Avaluació de resultats dels assajos microbiològics de mostres d'aliments: 
2.1 Normativa bàsica aplicada a l'anàlisi microbiològica d'aliments.  
2.2 Criteris microbiològics de referència. 
2.3 Registre de dades. Redacció i presentació d’informes. 
2.4 Representació de corbes de calibratge. 
2.5 Càlcul dels resultats. 
2.6 Assegurament de la traçabilitat. 
2.7 Interpretació dels resultats. 
 
UF 4:  Anàlisi microbiològica d’aire i superfícies 
Continguts 
 
1. Execució d'assajos microbiològics en mostres d’aire i en superfícies: 
1.1 Microbiologia de mostres atmosfèriques. Tècniques per l'anàlisi microbiològica de l'aire i superfícies. 
Tècniques de control dels microorganismes de l'aire: radiacions UV, agents químics, filtració, flux 
laminar. 
1.2. Assajos microbiològics d'altres tipus de mostres. Microorganismes presents en sistemes de neteja. 
Microorganismes en sistemes de refrigeració i instal·lacions d'aire condicionat. 
1.3 Proves microbiològiques de contaminació ambiental, de biotoxicitat, biodeteriorament, 
biodegradació i bioremediació 
1.4 Sembra de mostres d'aire i superfícies: inoculació i aïllament.  
1.5 Creixement i incubació de  microorganismes a les  mostres d'aire i superfícies. 
1.6 Recompte de microorganismes presents a les  mostres d'aire i superfícies.  
1.7 Identificació de bacteris presents a les mostres d'aire i superfícies. 
1.8 Assajos mitjançant tècniques microbiològiques ràpides. 
1.9 Tractament dels residus per la seva eliminació. 
1.10 Condicions d'asèpsia en l'anàlisi microbiològica. 
1.11 Compliment de normes de seguretat i salut laboral. 
 
2. Avaluació de resultats dels assajos microbiològics de mostres d'aire i superfícies: 
2.1 Normativa bàsica aplicada a l'anàlisi microbiològica d’aire i superfícies.  
2.2 Criteris microbiològics de referència. 
2.3 Registre de dades. Redacció i presentació d’informes. 
2.4 Representació de corbes de calibratge 
2.5 Càlcul dels resultats. 
2.6 Assegurament de la traçabilitat. 
2.7 Interpretació dels resultats. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 7: ASSAJOS BIOTECNOLÒGICS  
 
UF 1:  Biologia molecular 
Continguts  
 
1. Biomolècules i biotecnologia: 
1.1 Aminoàcids i proteïnes. Estructura i enllaços. Seqüència d’aminoàcids en proteïnes. Estructura 
primària, secundària, terciària i quaternària. Enzims.  
1.2 Àcids nucleics: nucleòtids i nucleòsids. ADN: estructura i enllaços. Duplicació. Transcripció. 
Traducció. ARN i la síntesi de proteïnes.  
1.3 Sectors d’aplicació de procediments biotecnològics: producció d’aliments (fermentacions, cultius 
transgènics….), genòmica i biotecnologia per la salut (animals transgènics, diagnòstic precoç i teràpia 
gènica, obtenció de proteïnes sanguínies, hormones humanes, moduladors immunitaris i vacunes). 
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1.4 Normes de bioseguretat per la prevenció de riscos inherents a procediments biotecnològics. 
1.5 Repercussions ambientals.  
1.6 Pautes d’actuació en cas d’accidents. 
 
2. Extracció de proteïnes i àcids nucleics: 
2.1 Material, reactius i aparells d’extracció del laboratori de biotecnologia. 
2.2 Seguretat en les activitats de neteja, funcionament i manteniment d’equips. 
2.3 Preparació de mostres. 
2.4 Preparació de medis i equips.  
2.5 Tècniques d’extracció de proteïnes. 
2.6 Tècniques d’extracció d’àcids nucleics. 
2.7 Etiquetatge, registre i conservació de mostres i dels extractes. 
2.8 Normes d’asèpsia i bioseguretat.  
2.9 Eliminació i gestió  de residus. 
 
3. Clonació d’àcids nucleics: 
3.1 Material, reactius i aparells de clonació del laboratori de biotecnologia 
3.2 Extracció i purificació d’àcids nucleics i proteïnes. 
3.3 Tecnologia de l'ADN recombinant. 
3.4 Cèl·lules hoste. 
3.5 Introducció del vector de clonació en l’hoste adequat. 
3.6 Preparació de medis de cultiu diferencials per discriminar les cèl·lules amb la seqüència recombinant. 
3.7 Aïllament de clons i amplificació (PCR). 
3.8 Enzims de restricció i expressió. 
3.9 Tall i unió de fragments d’àcids nucleics. 
3.10 Aplicacions de la tecnologia de l'ADN recombinant. 
3.11 Manteniment de cultius cel·lulars i microbians. 
3.12 Aplicació de les normes de bioseguretat per a la prevenció de riscos derivats de la manipulació 
genètica d’organismes. 
3.13 Eliminació de residus. 
3.14 Bioinformàtica. Biologia computacional i informàtica biomèdica. Bases de dades de seqüències 
moleculars. 
 
4. Identificació de microorganismes i proteïnes: 
4.1 Preparació de la mostra, material, equips i reactius per l’assaig. 
4.2 Tècniques electroforètiques: preparació de gels d’agarosa i SDS-PAGE, revelat de bandes de cadenes 
nucleotídiques i proteïnes. Classificació i emmagatzemament dels residus d’electroforesi; processat i 
registre d’imatges. 
4.3 Tècniques de tipificació molecular de microorganismes. 
4.4 Assajos de tipus immunològic: Western, blotting, inmunoaglutinació, ELISAs. 
4.5 Assajos de tipus genètic: transferència Southern, RAPD, RFLP, PCR quantitatiu, PCR a temps real, 
hibridació en colònia, hibridació slot-blot i dot-blot.  
4.6 Selecció i utilització de EPI’s.  
4.7 Normes d’asèpsia i seguretat. 
4.8 Eliminació i gestió  de residus. 
4.9 Avaluació dels resultats i elaboració d’informes. 
 
UF 2: Assajos de mutagenicitat 
Continguts 
 
1. Identificació d’agents tòxics i mutagènics: 
1.1 Toxines naturals. Principals tòxics antropogènics. 
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1.2 Mutacions; tipus. 
1.3 Preparació de medis, equips, material i reactius. 
1.4 Aplicació de les dilucions necessàries als agents tòxics o mutagènics. 
1.5 Assajos de toxicitat i mutagènesi; test d'Ames. 
1.6 Normes d’asèpsia i seguretat.  
1.7 Eliminació i gestió  de residus. 
1.8 Avaluació dels resultats i elaboració d’informes. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 8: QUALITAT I SEGURETAT EN EL LABORATORI 
 
UF 1: Sistemes de gestió de la qualitat 
Continguts 
 
1. Aplicació de sistemes de gestió de qualitat: 
1.1  Principis bàsics de la qualitat. 
1.2 Normes de qualitat. 
1.3 Qualitat total. Assegurament de qualitat. Manuals i sistemes de qualitat al laboratori (ISO, BPL, etc.). 
Relacions funcionals del departament de garantia de qualitat. 
1.4 Documents dels sistemes de qualitat.  
1.5 Procediments normalitzats de treball. Elaboració i interpretació. 
1.6 Organització de les tasques al laboratori. 
1.7 Programes de gestió i documentació del laboratori. Classificació i ordenació de la documentació. 
Revisió i correcció. Destrucció o reclassificació. 
1.8 Certificació i acreditació de laboratori. 
1.9 Auditoria i avaluació de la qualitat. 
 
2. Aplicació de normes de competència tècnica en els laboratoris d'anàlisi i assaig: 
2.1 Normes de competència tècniques.  
2.2 Traçabilitat dels mesuraments. Calibratge d’equips i instruments. Materials de referència.  
2.3 Assegurament de la qualitat dels materials d'assaig. 
2.4 Programes inter i intralaboratoris. 
2.5 Control i manteniment dels equips. 
2.6 Certificació de paràmetres, matrius i tècniques analítiques. 
2.7 Certificats de calibratge. 
 
UF 2: Tractament dels resultats analítics 
Continguts 
 
1. Tractaments dels resultats analítics: 
1.1 El procés analític: paràmetres analítics i no analítics. Control i mesura de la precisió i de l’exactitud. 
Expressió dels resultats analítics. 
1.2 Estadística aplicada. 
1.3 Assajos de significació. 
1.4 Mètodes de calibratge (recta de calibratge, addició d’estàndard, etc.). 
1.5 Avaluació de la recta de regressió. 
1.6 Organització de la informació. Bases de dades en la gestió del laboratori.  
1.7 Arxius informàtics. 
1.8 Programes de tractament estadístic de dades. 
1.9 Tècniques d’elaboració  d’informes. 
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UF 3: Seguretat i gestió ambiental 
Continguts 
 
1. Aplicació de mesures de seguretat: 
1.1 Normativa de seguretat i protecció ambiental. 
1.2 Tècniques de seguretat. Senyalització de seguretat en el laboratori. 
1.3 Planificació de mesures preventives. Estudi, implantació i control de mesures de seguretat. 
1.4 Anàlisis de riscos.  
1.5 Classificació de contaminants en els laboratoris. Contaminants químics, físics i biològics: efectes 
sobre la salut de les persones. Formes d'intoxicació: ingestió, cutània, ocular, respiratòria, 
sensibilització.  
1.6 Higiene en el laboratori. Detecció i mesura de contaminants ambientals al laboratori.  
1.7 Procediments d'ordre i neteja. 
1.8 Equips de protecció personal. Sistemes de protecció col·lectiva. 
1.9 Prevenció del risc del treball amb productes químics. Normativa.  
1.10 Manipulació de productes químics. 
1.11 Etiqueta de substàncies i preparats. Pictogrames de perillositat. 
1.12 Frases de risc i frases de precaució. 
1.13 Fitxes de seguretat. 
1.14 Riscos i característiques de productes: àcids, bases, dissolvents, productes inflamables, explosius, 
metalls pesats, contaminants, etc. 
1.15 Reactivitat química i taula d' interactivitat. 
1.16 Incompatibilitats en l’emmagatzematge, manipulació  i  envasament. Sistemes d’ordenació, 
classificació i emmagatzematge de productes químics. 
1.17 Precaucions contra la corrosió, la contaminació i els vessaments. 
1.18 Avaluació del risc químic: límits de toxicitat, inflamabilitat, etc. 
1.19 Sistemes de prevenció de riscos laborals al laboratori. 
1.20 Pla d'emergència en el laboratori. 
 
2. Aplicació de mesures de protecció ambiental: 
2.1 Tècniques de prevenció i protecció ambiental. Actuació davant emergències ambientals. Pla 
d'emergències. 
2.2 Legislació ambiental. 
2.3 Sistemes de gestió ambiental (ISO). 
2.4 Gestió de residus. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 9: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL  
 
UF 1: Incorporació al treball  
Continguts 
 
1. Recerca activa d'ocupació: 
1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional 
del/de la tècnic/a superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat. 
1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera professional. 
1.3 Les capacitats clau del/de la tècnic/a superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat. 
1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualificacions professionals del 
títol i de la família professional de química. 
1.5 Identificació d'itineraris formatius i professionalitzadors relacionats amb el títol. Titulacions i 
estudis de la família professional de química. 
1.6 Planificació de la carrera professional. 
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1.7 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del 
tècnic/a superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat. 
1.8 Definició i anàlisi del sector professional  químic. 
1.9 Jaciments d'ocupació en el sector químic, en la indústria alimentària i en l’anàlisi d’aigües i 
mediambiental. 
1.10 Procés de recerca d'ocupació en empreses del sector. 
1.11 Oportunitats d'aprenentatge i ocupació a Europa. 
1.12 Tècniques i instruments de recerca d'ocupació. 
1.13 El procés de presa de decisions. 
1.14 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d'integració laboral. 
1.15 Igualtat d'oportunitats home-dona. 
1.16 Valoració de l'autoocupació com alternativa per a la inserció laboral. 
1.17 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en 
el títol. 
 
2.  Gestió del conflicte i equips de treball: 
2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d’equip per a la eficàcia de l’organització. 
2.2 Equips al sector químic segons les funcions que exerceixen. 
2.3 Formes de participació en l’equip de treball. 
2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes. 
2.5 Mètodes per a la resolució o supressió del conflicte. 
2.6 Aplicació d’habilitats comunicatives en el treball en equip.  
 
3. Contractació: 
3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d’organització: flexibilitat, beneficis socials, entre 
d’altres.  
3.2 El dret del treball: concepte i fonts. 
3.3 Anàlisi de la relació laboral individual. 
3.4 Drets i deures que se’n deriven de la relació laboral i la seva aplicació. 
3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals modalitats de contractació 
que s’apliquen en el sector químic i de les mesures de foment del treball.  
3.6 Les condicions de treball: temps de treball i conciliació laboral i familiar.  
3.7 Interpretació del rebut  del salari. 
3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball 
3.9 Organismes laborals. Sistemes d'assessorament dels treballadors respecte als seus drets i deures. 
3.10 Representació dels treballadors. 
3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.  
3.12 Anàlisi del/dels conveni/s aplicable al treball del/de la tècnic/a superior en laboratori d’anàlisi i de 
control de qualitat. 
 
4.  Seguretat Social, ocupació i desocupació: 
4.1 Estructura del Sistema de la Seguretat Social. El règim general. 
4.2 Determinació de les principals obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de Seguretat 
Social: afiliació, altes, baixes i cotització. 
4.3 Requisits de les prestacions.  
4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació. 
4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.  
 
UF 2: Prevenció de riscos laborals  
Continguts 
 
1. Avaluació de riscos professionals: 
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1.1 L'avaluació de riscos en l'empresa com element bàsic de l'activitat preventiva.  
1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l'activitat preventiva. 
1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L'accident de treball, la malaltia professional i les 
malalties inespecífiques. 
1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc. 
1.5 Anàlisis de riscos lligats a les condicions de seguretat.  
1.6 Anàlisis de riscos lligats a les condicions ambientals.  
1.7 Anàlisis de riscos lligats a les condicions ergonòmiques i psicosocials.  
1.8 Riscos genèrics en el sector químic i biotecnològic. 
1.9 Danys per a la  salut ocasionats pels riscos. 
1.10 Determinació dels possibles danys a la salut del treballador que poden derivar-se de 
les situacions de risc detectades en el sector químic.   
 
2.  Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa:  
2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.  
2.2 Sistema de gestió de la prevenció en l’empresa. 
2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.  
2.4 Pla de la prevenció en l’empresa. Estructura. Accions Preventives. Mesures específiques. 
2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. 
2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva. 
2.7 Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball. 
 
3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l'empresa: 
3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 
3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat. 
3.3 Consignes d'actuació davant una situació d'emergència.  
3.4 Protocols d’actuació davant d’una situació d’emergència.  
3.5 Identificació dels procediments d’atenció sanitària immediata. 
3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 10: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 
 
UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 
Continguts 
 
1. Iniciativa emprenedora: 
1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Principals característiques de la innovació en l'activitat del 
sector dels laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat (materials, tecnologia, organització de la 
producció). 
1.2 Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació, i lideratge empresarial  
1.3 L'actuació dels emprenedors com empleats d'una empresa relacionada amb el sector dels 
laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat. 
1.4 L'actuació dels emprenedors com empresaris d'una empresa relacionada amb el sector dels 
laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat.  
1.5 Instruments per identificar les capacitats que afavoreixin l'esperit emprenedor. 
1.6 L'empresari. Actituds i requisits per a l'exercici de l'activitat empresarial.                                               
1.7 Objectius personals versus objectius empresarials. Missió, visió i valors d'empresa. 
1.8 El pla d'empresa i la idea de negoci en l'àmbit dels laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat.  
1.9 Les bones pràctiques empresarials.  
1.10 Els serveis d'informació, orientació i assessorament. Els vivers d'empreses. 
 
2. L'empresa i el seu entorn: 



20 
 

2.1 Funcions bàsiques de l'empresa: de producció o prestació de serveis, econòmic/financera, social, 
comercial/màrqueting i administrativa d'una empresa.  
2.2 L'empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió de la qualitat i mediambiental.                                                                                                        
2.3 Components del macroentorn: factors polítics-legals, econòmics, sòcio-culturals, 
demogràfics/ambientals i tecnològics. 
2.4 Anàlisi del macroentorn d'una microempresa del sector dels laboratoris d’anàlisi i de control de 
qualitat. 
2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, els productes o serveis 
substitutius  i la societat. 
2.6 Anàlisi del microentorn d'una microempresa del sector dels laboratoris d’anàlisi i de control de 
qualitat.  
2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l'empresa. Imatge corporativa. 
2.8 Relacions d'una microempresa del sector químic o d’un laboratori d’anàlisi amb  els agents socials. 
2.9 La responsabilitat social de l'empresa. 
2.10 Elaboració del balanç social: costos i beneficis socials per l'empresa.  
2.11 Igualtat i empresa: Estratègies empresarials per aconseguir la igualtat dins l’empresa. 
2.12 Detecció d'oportunitats i amenaces del sector químic i dels laboratoris d’anàlisi i de control de 
qualitat. Instruments de detecció.  
2.13 Determinació la viabilitat econòmica i financera de una microempresa relacionada amb els 
laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat. 
2.14 Detecció de noves oportunitats de negoci. Generació i selecció d’idees. Tècniques per generar 
idees de negoci. 
2.15 Recerca d'ajuts i subvencions per a la creació d’una microempresa. 
2.16 Instruments de suport de l'Administració pública a l'emprenedor/a. 
 
3. Creació i posada en funcionament de l'empresa: 
3.1 Tipus d’empresa més comuns del sector dels laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat.  
3.2 Característiques de les empreses cooperatives i les societats laborals. 
3.3 Organització d'una empresa del sector químic o d’un laboratori d’anàlisi i de control de qualitat: 
estructura interna. Organització de la comunicació interna i externa a l’empresa. 
3.4 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels propietaris. 
3.5 La fiscalitat d'empreses del sector dels laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat. 
3.6 Tràmits administratius per a la constitució d’una empresa del sector dels laboratoris d’anàlisi i de 
control de qualitat. 
3.7 Recerca i tractament d’informació en els processos de creació d’una microempresa del sector dels 
laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat.  
3.8 Imatge Corporativa de l’empresa: funcions i relació amb els objectius empresarials.  
3.9 Pla d’empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits 
administratius i gestió d’ajuts i subvencions d'una microempresa relacionada amb els laboratoris 
d’anàlisi i de control de qualitat. 
3.10 Organització i responsabilitat en l’establiment del pla d’empresa. 
 
4. Gestió empresarial:  
4.1 Elements bàsics de la comptabilitat. 
4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa. 
4.3 Anàlisi de la informació comptable. 
4.4 La previsió de resultats. 
4.5 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i terminis de presentació de documents. 
4.6 Les formes de finançament d’una empresa. 
4.7 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d’una empresa relacionada amb el sector dels 
laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat. 
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4.8 Documentació bàsica comercial i comptable en laboratoris d’anàlisi i de control de qualitat i 
connexió entre elles. 
4.9 Importància de la informació comptable de l’empresa. 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 11: ANGLÈS TÈCNIC 
 
UF 1: Anglès tècnic  
Continguts 
 
1. Comprensió de missatges orals: 
1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, 
radiofònics, gravats. 
1.2 Terminologia específica del sector químic. 
1.3 Idees principals i secundàries. 
1.4 Diferents accents de llengua oral. 
 
2. Interpretació de missatges escrits: 
2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles professionals i quotidians. 
2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu 
electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres. 
2.3 Terminologia específica de l’àmbit professional de la química. 
 
3. Producció de missatges orals: 
3.1 Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector de la indústria 
química. 
3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. 
Suport, demostració de comprensió, petició d’aclariment, i altres. 
3.3 Expressió fònica, entonació i ritme. 
3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació. 
3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències 
de registre. 
 
4. Emissió de textos escrits: 
4.1 Complimentació de documents professionals del sector i de la vida quotidiana.  
4.2 Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana. 
4.3 Adequació del text al context comunicatiu. 
4.4 Registres. 
4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant. 
4.6 Coherència en el desenvolupament del text. 
 
5.  Coherència textual: 
5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la  
llengua anglesa. 
5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals. 
5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament 
socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l’empresa. 
5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al 
llarg de la vida personal i professional. 
5.5 Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels 
interlocutors. 
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MÒDUL PROFESSIONAL 12: PROJECTE DE LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE QUALITAT 
 
UF 1: Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 
Continguts 
 
A determinar pel departament 
 
MÒDUL PROFESSIONAL 13: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 
 
Activitats formatives de referència: 
 
1. Activitats formatives de referència relacionades amb l'organització i gestió de l'activitat de 
laboratori. 
 
1.1 Seguiment dels plans d’anàlisi i control de qualitat. 
1.2 Establiment del treball diari del laboratori. 
1.3 Redacció d'informes tècnics d'anàlisi i control. 
1.4 Gestió dels recursos de laboratori i control de les existències. 
1.5 Supervisió de l’aplicació de les normes de seguretat i salut, laboral i mediambiental. 
 
2. Activitats formatives de referència relacionades amb el mostreig i la presa de mostres. 
 
2.1 Determinació de la metodologia de presa de mostres segons l'anàlisi a realitzar. 
2.2 Determinació del moment i la freqüència de la presa de mostra, segons el pla de mostreig. 
2.3 Presa, preparació i codificació de les mostres. 
 
3. Activitats formatives proposades en l'organització/realització d'assajos físics i fisicoquímics. 
 
3.1 Selecció de la tècnica més adequada al tipus de producte i requeriments de l'assaig. 
3.2 Calibratge i ajust dels equips d'assajos a les condicions de la mostra. 
3.3 Realització d'anàlisis d'identificació o mesura. 
3.4 Registre de dades i redacció de l'informe. 
 
4. Activitats formatives proposades en l'organització/realització d'anàlisis per mètodes químics i 
instrumentals. 
 
4.1 Selecció de la tècnica més adequada al tipus de producte i requeriments de l'assaig. 
4.2 Preparació i valoració de dissolucions i reactius. 
4.3 Calibratge i ajust dels equips i instruments de l'anàlisi. 
4.4 Realització d'anàlisis d'identificació o mesura. 
4.5 Registre de dades i redacció de l'informe. 
 
5. Activitats formatives proposades en l'organització/realització d'assajos i determinacions 
microbiològiques. 
 
5.1 Selecció del mètode en funció de les necessitats de la identificació o recompte microbiològic de la 
mostra. 
5.2 Realització de les operacions de preparació, esterilització de medi de cultiu i material, sembra i 
incubació i control de creixement de microorganismes. 
5.3 Identificació de microorganismes. 
5.4 Realització de recomptes microbians. 
5.5 Realització d’assajos d’activitat biològica. 
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5.6 Registre de dades i redacció de l'informe. 
 
6. Activitats formatives proposades en l'organització/realització d'assajos i determinacions 
biotecnològiques. 
 
6.1 Extracció de la mostra de proteïnes i àcids nucleics. 
6.2 Amplificació i clonació d’àcids nucleics. 
6.3 Realització d’assajos immunològics i genètics. 
6.4 Realització d’assajos de toxicitat i mutagènesi. 
6.5 Registre de dades i redacció de l'informe. 
 

5.- EMPRESES COL·LABORADORES 

• AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
• ALCON CUSÍ 
• ALMIRALL PRODESFARMA, S.L. 
• APPLUS 
• BALAGUÉ CENTER 
• CIPSA 
• COMBINO-PHARM, S.L. 
• DALLANT S.A. 
• ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS 
• ESSO ESPAÑOLA, S.L. 
• FACULTAT DE FARMÀCIA (UB), S.D.M. 
• FACULTAT DE MEDICINA (UB) 
• FARMA MEDITERRÁNEA 
• GELOS 
• ICART 
• INDUSTRIAL VETERINARIA 
• INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA 
• LABORATORIO ENSAYOS ALIMENTARIOS 
• LABORATORIOS BOEHRINGER 
• LABORATORIOS DR.ECHEVARNE ANÁLISIS 
• LABORATORIOS GRIFOLS SA 
• LABORATORIOS MENARINI S.A. 
• LABORATORIOS REIG – JOFRÉ 
• LABORATORIOS RUBIÓ 
• LABORATORIOS VILARDELL, S.A. 
• LABORATORIS QUIMIPLAS BELLSOLÀ, S.L. 
• LABORATORIS SABATÉ-TOBELLA ANÁLISIS 
• LACER SA 
• LENDAN COSMÉTICA TÉCNICA 
• MADAUS SA 
• PANIKER SA 
• RIM SA 
• SINCROFARM SL 
• SYNTHON HISPANIA 
• TEDESA 
• TEXASA SA 
• UCB PHARMA 
• UPC, PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGÍA, CAMPUS BAIX LLOBREGAT 


