ITINERARI FORMATIU: OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA
QUIE0108

Nombre d’hores del curs: 620h totals (Formació teòrica: 530h, Formació complementària:
10h i pràctiques professionals no laborals: 80h)
Data d’inici prevista: 10/02/2020
Data de finalització prevista: 31/07/2020
Horari: De dilluns a divendres de 08:15 a 14:15 h.

PERFIL DE L’ALUMNAT:
• Aturats/des (prioritaris).
• Nivell de coneixements (un d’aquests):
• Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Graduat Escolar o estudis similars.
• Certificat de professionalitat de nivell 2.
• Certificat de professionalitat de nivell 1: família professional Química (àrea professional
Procés químic)
• Haver superat prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
• Haver superat prova d’accés a universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys
• Les persones que no acreditin algun dels nivells de coneixements anteriors hauran de
superar també, a part de les 2 proves d’accés específiques, una prova de català-castellà
• Proves:
• Per accedir al curs s’hauran de superar 2 proves específiques: científico-tecnològiques i
matemàtiques.
• Experiència laboral: valorable en l’àrea professional química.
• Persones amb interès i predisposició per fer formació i, per a treballar a l'Àmbit de química,
preferible amb formació o experiència prèvia en l'àmbit.

PROGRAMA DEL CURS:
• MF0045_2: Operacions bàsiques de procés químic (150 h.)
✓ UF0227: Operacions bàsiques del procés, mescles i dissolucions (70 h.)
✓ UF0228: Operacions unitàries i procés químic (80 h.)
• MF0046_2: Operacions de màquines, equips i instal·lacions de planta química (170 h.)
✓ UF0229: Preparar i condicionar elements i màquines de la planta química (80 h.)
✓ UF0230: Preparar i condicionar els equips principals i instal·lacions auxiliars de la planta
química (90 h.)
• MF0047_2: Control local en planta química (130 h.)
✓ UF0231: Presa de mostres i anàlisi in-situ (50 h.)
✓ UF0232: Instrumentació i control en instal·lacions de procés, energia i serveis auxiliars (80h)
• MF0048_2: Seguretat i medi ambient en planta química (80 h.)
• FCO: Formació complementària (10 h.)
• MF0053: Mòdul de Pràctiques professionals no laborals (80 h.)

OBSERVACIONS:
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:
-

Còpia compulsada de la titulació formativa
Fotocòpies: DNI, targeta SOC- demandant d’ocupació.
Estar inscrit (tenir fitxa primera acollida) a Fundació Barberà Promoció.

*ATENCIÓ: PER TAL DE PODER INSCRIURE’S AL CURS, ÉS OBLIGATORI COMPLIR EL REQUISIT D’ÉSSER
INSCRIT AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) ABANS DE L’INICI.

MÉS INFORMACIÓ: FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ
C. de la Torre d’en Gorgs, 40
08210 Barberà del Vallès
Telèfon: 93 719 28 37
Correu electrònic: formacio@barberapromocio.cat

