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CFGS QUÍMICA INDUSTRIAL

DURADA

TITULACIÓ

No Dual: 2.000 hores
(1.584 en el centre educatiu i 416 en el centre de treball)

Títol de tècnic/a superior en Química Industrial

Dual: 2.264 hores
(1.320 en el centre educatiu i 944 en el centre de treball)

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

HORARI

De tarda: de 15.15 a 21.15 h

Aquests estudis capaciten per organitzar i controlar
les operacions de les plantes de procés químic i de
cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats.

CONTINGUTS

SORTIDES PROFESSIONALS

- Organització i gestió en indústries químiques (66 h)
- Transport de sòlids i fluids (99 h)
- Generació i recuperació d'energia (132 h)
- Operacions bàsiques en la indústria química (198 h)
- Reactors químics (99 h)
- Regulació i control de procés químic (198 h)
- Formulació i preparació de mescles (66 h)
- Condicionat i emmagatzematge de productes químics (66 h)
- Prevenció de riscos en indústries químiques (66 h)
- Manteniment electromecànic en indústries de procés (66 h)
- Formació i orientació laboral (82 h)
- Empresa i iniciativa emprenedora (50 h)
- Anglès tècnic (99 h)
- Projecte d'indústries de procés químic (33 h)
- Formació en centres de treball

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:
- Operador/a de planta química
- Encarregat/da de planta química
- Encarregat/da d'operacions de màquines per fabricar,
transformar i condicionar productes químics
- Supervisor/a d'àrea de producció d'energia,
de serveis auxiliars
- Supervisor/a de refineries de petroli i gas natural
- Cap d'equip en instal·lacions de tractament químic,
magatzems en indústries químiques
- Cap de parc de tancs en indústries químiques
- Cap de zona de recepció i expedició de matèries i
productes químics
- Supervisor/a de sistemes de control, de cambra de
control, d'àrea en plantes de química de transformació
o de condicionat
- Responsable de formulació

SORTIDES ACADÈMIQUES
La Formació Professional és un
dels camps educatius amb més
recorregut laboral. Es construeix
a partir de tres pilars bàsics:
la persona, el centre de formació
i l'empresa. Junts treballem per
un futur més professional.

Accés a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
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Directora de RRHH/ QMSE
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