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Descripció del cicle

Aquests estudis postobligatoris capaciten per realitzar assajos de

materials, anàlisis químiques, fisicoquímiques i biològiques, mantenint

operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les

normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’Institut ofereix aquest cicle formatiu en modalitat DUAL.

Horari diürn-matí



Continguts

 Química Aplicada

 Mostreig i Operacions Unitàries de Laboratori

 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

 Fabricació de Paper i Cartró

 Formació en Centres de Treball



Distribució

Primer curs

M01 Química Aplicada 132 h 4h/set

M02 Mostreig i Operacions Unitàries de Laboratori 132 h 4h/set

M03 Proves Fisicoquímiques 132 h 4h/set

M05 Seguretat i Organització en el Laboratori 99 h 3h/set

M06 Operacions d’Anàlisi Química 132 h 4h/set

M09 Assajos de Materials 99 h 3h/set

M11 Formació i Orientació Laboral 33 h 1h/set

M12 Anglès Tècnic 99h 3h/set

M16 Fabricació de Paper i Cartró 99 h 3h/set

Total: 957h 29h/set



Distribució

L’alumnat que opta per modalitat DUAL rep part de la formació en el centre (1337 hores), no cursa

els mòduls M15 i M17, i mitjançant un conveni de col·laboració entre el centre i l’empresa, l’alumnat

realitza les activitats formatives i productives remunerades en l’empresa (943 hores).

Segon curs

M04 Serveis Auxiliars en el Laboratori 50h 2h/set

M07 Emmagatzematge i Distribució en el Laboratori 44h 2h/set

M08 Tècniques Bàsiques de Microbiologia i Bioquímica 99h 3h/set

M10 Principis de Manteniment Electromecànic 55h 2h/set

M11 Formació i Orientació Laboral 66h 2h/set

M12 Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h 2h/set

M14 Síntesi 66h

M15 Formació en Centres de Treball 383 h

M17 Projecte Dual 214 h 7h/set

Total: 1043h 20h/set

Total cicle: 2000h



Activitats del cicle

Realització pràctica en els laboratoris:

 Anàlisis químiques i assajos físics de diferents mostres: aigües, aliments, 

detergents, cosmètics, productes farmacèutics

 Anàlisi microbiològica d’aigües i aliments

 Fabricació de paper i assajos del paper

 Tècniques analítiques instrumentals

 I moltes altres més



Activitats del cicle

Realització pràctica en els laboratoris:
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Estudis en modalitat DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la

qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre

educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Els objectius són:

 adequar la formació professional a les necessitats de les empreses

 major vinculació i corresponsabilitat entre l’alumnat i les empreses

 millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants

La formació dual aporta als alumnes:

 millorar el currículum professional

 desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real

 afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat

 reconèixer el valor que aporta l'estudiant per l'activitat desenvolupada a 

l'empresa



Continuïtat d’estudis

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica en Operacions de 

Laboratori, que permet accedir: 

 al batxillerat

 a un cicle de grau superior de formació professional



Continuïtat d’estudis

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a de laboratoris de química

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’indústries químiques, alimentàries, 

farmacèutiques , cosmètiques i transformadores

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a de microbiologia alimentària, mediambiental, 

farmacèutica i d’aigües

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a del sector mediambiental (ex: depuradores)

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a de control de qualitat de materials, 

metal·lúrgia i galvanotècnia

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos de productes de fabricació 

mecànica

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a de centres d’investigació

 Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem

 Auxiliar, operador/a o tècnic/a d’assajos d'indústries papereres
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Cicles formatius de grau mitjà

 Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE 1 any)

 Gestió administrativa

 Activitats comercials

 Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 Instal·lacions de telecomunicacions (DUAL)

 Sistemes microinformàtics i xarxes

 Manteniment electromecànic i de conducció de línies (DUAL)

 Operacions de laboratori (DUAL)

 Farmàcia i parafarmàcia

 Atenció a persones en situació de dependència

 Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, perfil gènere de punt (DUAL)

 Electromecànica de vehicles automòbils

 Carrosseria
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Cicles formatius de grau superior

 Ensenyament i animació socioesportiva

 Administració i finances

 Comerç internacional

 Automatització i robòtica industrial

 Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

 Desenvolupament d’aplicacions web

 Mecatrònica industrial

 Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (DUAL)

 Higiene bucodental (DUAL)

 Educació infantil

 Integració social

 Automoció
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