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Descripció del cicle

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i supervisar

l'activitat d'un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d'assaig i

anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i

productes químics o alimentaris per a la investigació o el control de qualitat.

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

L’Institut ofereix aquest cicle formatiu en modalitat DUAL.

Horari diürn-tarda



Continguts

 Mostreig i Preparació de la Mostra 

 Anàlisis Químiques 

 Anàlisi Instrumental 

 Assajos Físics 

 Assajos Fisicoquímics 

 Assajos Microbiològics

 Assajos Biotecnològics 

 Qualitat i Seguretat en el Laboratori 

 Anglès Tècnic 

 Formació i Orientació Laboral 

 Empresa i Iniciativa Emprenedora

 Industria Paperera

 Projecte de Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

 Formació en Centres de Treball



Distribució

Primer curs

M01 Mostreig i Preparació de la Mostra 132 h 4h/set

M02 Anàlisis Químiques 165 h 5h/set

M04 Assajos Físics 99h 3h/set

M05 Assajos Fisicoquímics 87 h 3h/set

M06 Assajos Microbiològics 143 h 4h/set

M08 Qualitat i Seguretat en el Laboratori 66 h 2h/set

M09 Formació i Orientació Laboral 33 h 1h/set

M12 Anglès Tècnic 99h 3h/set

M14 Industria Paperera 132 h 4h/set

Total: 956h 29h/set



Distribució

L’alumnat que opta per modalitat DUAL rep part de la formació en el centre (1340 hores), no cursa

els mòduls M12 i M13, 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 (904 hores).

Segon curs

M03 Anàlisi Instrumental 120h 4h/set

M07 Assajos Biotecnològics 99h 3h/set

M08 Seguretat i Qualitat en el Laboratori  33h 2h/set

M09 Formació i Orientació Laboral 66h 2h/set

M10 Empresa i Iniciativa Emprenedora 66h 2h/set

M12 Projecte de Laboratori 99h

M13 Formació en Centres de Treball 416h

M15 Projecte Dual 145h 6h/set

Total: 1044h 19h/set

Total cicle: 2000h



Activitats del cicle

Realització pràctica en els laboratoris:

 Anàlisis químiques de diferents mostres: aigües, aliments, detergents, 

cosmètics, productes farmacèutics (tècniques analítiques clàssiques i 

tècniques instrumentals)

 Assajos físics i fisicoquímics

 Anàlisi microbiològica d’aigües, aliments, aire i                                 

superfícies

 Fabricació de paper i assajos del paper 

 Assajos biotecnològics (PCR, extracció d’ADN,                                          

detecció de transgènics, test de paternitat...)

 Elaboració de perfums, sabons,                                                                     

gels desinfectants...                                                    

 I moltes altres més



Activitats del cicle

Realització pràctica en els laboratoris:



Activitats del cicle



Activitats del cicle



Activitats del cicle



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/a superior, que permet accedir

a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han

graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació

de crèdits universitaris ECTS



Continuïtat d’estudis

Sortides professionals

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o laboratoris de diferents

sectors on és necessari realitzar assajos físics, fisicoquímics, anàlisis químiques i

instrumentals en matèries i productes orientats al control de qualitat i investigació, així

com aquells en què sigui precís realitzar proves microbiològiques i biotecnològiques.

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

 Analista de laboratori químic, microbiològic, de materials, d’indústries agroalimentàries, 

d’indústries transformadores, d'indústries farmacèutiques

 Analista en laboratoris d'indústries papereres 

 Analista de centres de formació, investigació i desenvolupament

 Analista microbiològic d’indústries alimentàries, empreses mediambientals, indústries 

biotecnològiques

 Analista d’aigües potables i residuals

 Tècnic de laboratori de química industrial

 Tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses

 Tècnic d’assajos de productes de fabricació mecànica

 Tècnic d’assajos de materials de construcció
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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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