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I      

                  QUÍMICA 

LABORATORI D’ ANÀLISI I  

CONTROL  DE QUALITAT (DUAL) 

 
GRAU SUPERIOR 
 
 

 Mostreig i preparació de la mostra 

 Anàlisis químiques 

 Anàlisi instrumental 

 Assajos físics 

 Assajos fisicoquímics 

 Assajos microbiològics 

 Assajos biotecnològics 

 Qualitat i seguretat en el laboratori 

 Projecte de laboratori d’anàlisis i de 

control de qualitat 

 Anglès tècnic 

 Formació i orientació laboral 

 Empresa i iniciativa emprenedora 

 Mòdul dual en laboratori d’anàlisi i 

control de qualitat 

 Formació en centres de treballs 

MÒDULS 

OBJECTIUS 

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.  

 

SORTIDES PROFESSIONALS 

 Tècnic/a de laboratori i de control de qualitat. 

 Analista d’ investigació i desenvolupament. 

 Analista d’ aigües. 

 Analista de matèries primes i productes acabats 

 
 

    Durada dels estudis 
      2 cursos acadèmics 
    

 1584  hores en el centre educatiu 
 416  hores en el centre de treball 

                
             
 

 



 
 

Informació general 
 
Per accedir a un cicle formatiu de GRAU 
SUPERIOR, s’ ha de complir un dels 
requisits següents: 
 

 Disposar del títol de batxillerat. 
 Haver superat el COU. 
 Tenir el títol d’ FP2. 
 Superar la prova d’accés als cicles 

formatius de grau superior. 
 Superar la prova d’ accés a la 

universitat per a més de 25 anys. 

 
 

 
 

 
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic/a,o es pot

 
 Cursar un altre cicle formatiu de grau superior 
 Accedir a qualsevol estudi universitari de grau; com a criteri de prioritat en  l’admissió, es 

consideraran preferents els cicles formatius,relacionats amb les mateixes branques de 
coneixement,per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes 
universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris. 

 
 

On som i com arribar: 
      
C/ Sant Pius X, 8 
08901 L’ Hospitalet de Llobregat 
Tel 93 3382553 
Fax 93 3375735 
 
www.proven.cat 
informacio@proven.cat 
  
Mitjans de transport 

  Metro: Línia (L1) estació La Torrassa/ Línia (L9) estació  
La Torrassa o Can Tries i Gornal 
 

 Autobús: Línies L-12, L-52, L-82, N-13 
 

 Ferrocarrils: Estació de Sant Josep 

 

         Renfe: L’Hospitalet i Bellvitge

Per obtenir més informació 
 
Tutor/a del centre educatiu       
El portal estudiar a Catalunya 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/ 
L’apartat currículum i orientació 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/ 
 


