
TÈCNIC EN OPERACIONS DE PROCÉS EN PLANTA QUÍMICA (1.400 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Realitzar totes les
operacions bàsiques i
de control dels
diversos processos
químics, controlant-ne
el funcionament, la
posada en marxa i
l’aturada dels equips,
en les condicions de
seguretat, qualitat i
ambientals establertes,
responsabilitzant-se
del manteniment de
primer nivell.

ÀMBIT
PROFESSIONAL
I DE TREBALL:
Aquest professional
exercirà la seva
activitat en el
sector químic dins
de l’àrea
professional de
producció tant en el
subsector de la
química bàsica
com en el de la
química
transformadora.
- En la química
bàsica: refinament
de petroli,
petroquímica,
gasos, química
orgànica,  etc.
- En la química
transformadora:
pintures, olis
essencials, sabons,
explosius etc.
- Altres sectors
productius en què
tenen lloc
operacions
químiques.

PRINCIPALS
OCUPACIONS  I  LLOCS
DE TREBALL:
Operador de planta química.
Operador de camp.
Operador /conductor de
calderes.
Operador/conductor de
forns.
Operador /conductor de
mescles.
Operador reactorista.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del
centre: 90.

MÒDULS
PROFESSIONALS CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Preparar i assajar matèries
químiques.

MP
Química aplicada.
PS 502,  PS F/Q

MP
Organització, seguretat  i
ambient químic.
PT 615

C9 (60 h).
Síntesi.

Preparar instal·lacions i operar
serveis auxiliars del procés
químic.

MP
Serveis auxiliars de
procés químic.
PT 615

MP
Operacions de procés en
planta química.
PT 615

C2* (mínim 90 h).
Serveis auxiliars de procés
químic.
PT 615

C3* (mínim 180 h).
Operacions unitàries de
procés químic. PT 615Realitzar operacions de procés

químic.

Controlar el procés químic. C5* (mínim 150 h).
Instrumentació i control de
processos químics.
PT 615

C6 (mínim 60 h).
Organització, seguretat i
ambient químic.
PT 615

C1 (mínim 120 h).
Química aplicada.
PS 502,  PS F/Q

MP
Instrumentació i  control
de processos químics.
PT 615

MP
Formació en centres de
treball.

C8 (440 h).
Formació en centres de
treball.

C7 ( mínim 60 h).
Formació i orientació
laboral.
PS 505

MP
Formació i orientació
laboral.
PS 505

C4* (mínim 150 h).
Reacció química de procés.
PT 615

Actuar d’acord amb les normes
de fabricació, seguretat i
ambientals correctes.

NOTES:

- Els crèdits marcats amb  asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 615: operacions de procés.
- PS 502: anàlisi i química industrials.
- PS F/Q: física/química.
- PS 505: formació i orientació laboral.


