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ASSAJOS FÍSICS I 

FISICOQUÍMICS 

NIVELL 3 

COMPETÈNCIA GENERAL: 

Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i d’anàlisi 

sobre materials, matèries primeres, productes 

semielaborats, productes acabats, orientats a la 

investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat i actuant 

sota les normes de bones practiques al laboratori així 

com observant la seguretat i les condicions 

mediambientals. 

OCUPACIONS: 

Aquest/a analista exercirà la seva activitat en empresa o 

laboratoris de diferents sectors, on sigui necessari 

realitzar assajos físics i fisicoquímics de materials. 

 

• Tècnic de laboratori de química industrial. 
• Analista de laboratori de química industrial.  
• Tècnic en control de qualitat en industria de 

fusta i suro 
• Tècnic en control de qualitat en industries de 

manufactures diverses (excepte vidre). 
• Analista de matèries primeres i acabats. 
• Analista de laboratori de materials. 
• Analista de laboratori de metal·lúrgia i 

galvanotècnia. 
• Tècnic d’ assajos de productes de fabricació 

mecànica. 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓ DE LA FORMACIÓ ASSOCIADA: 

 510 h. 

MÒDULS I UNITATS FORMATIVES: 

MF0052_3: Qualitat al laboratori (130 h). Transversal 

 UF0105: Control de qualitat i bones pràctiques 

en el laboratori (50h). 

 UF0106: Programes informàtics per al 

tractament de dades de gestió al laboratori. 

(40h). 

 UF0107: Aplicacions de mesures de seguretat i 

mediambientals al laboratori (40h). 

MF0053_3: Mostreig per assajos i anàlisi (70h). 

MF0056_3: Assajos físics de materials (90h). 

MF0057_3: Assajos fisicoquímics (130 H) 

 UF0221: Preparació de mostres i equips per 

assajos fisicoquímics (40h). 

 UF0222: Determinació de paràmetres 

fisicoquímics (60h). 

 UF0223: Interpretació d’informes a l’anàlisi de 

paràmetres fisicoquímics (30h). 

FCO: Formació complementària (10 H). 

 Inserció laboral, sensibilització ambiental i 

igualtat de gènere (10h). 

MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals 

d’assajos físics i fisicoquímics (80 h). 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  
 

Certificats de professionalitat: 

Els Certificats de Professionalitat estan regulats pel RD 34/2008 de 18 de gener, compren accions 
formatives dirigides a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions professionals. 

La seva expedició correspon a l’Administració Laboral i té validesa a tot el territori nacional i estan 
reconeguts en la majoria dels països de la Unió Europea. 

Els certificats acrediten amb caràcter oficial les competències professionals que capaciten per al 
desenvolupament d’una activitat laboral amb significació a l’ocupació.  

Els certificats, es poden obtenir per una banda assolint tots els mòduls formatius que integren els 
certificat de professionalitat i, per l’altre mitjançant els procediments d’avaluació i acreditació de les 
competències professionals assolides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de 
formació. 

Persones que poden obtenir un certificat de professionalitat. (Via formativa per administració 

laboral) 

Els certificats de professionalitat els poden obtenir aquelles persones que els sol·licitin i acreditin 
tenir els coneixements i capacitats corresponents a totes i cadascuna de les unitats de competència 
que el conformen. Cada unitat de competència d’un certificat de professionalitat té un bloc de 
formació associat que conforma un mòdul formatiu (mínim acreditable).  

L’alumne/a que ha superat amb avaluació positiva els mòduls formatius associats a cada unitat de 
competència sense arribar a completar l’itinerari d’un certificat de professionalitat, pot sol·licitar un 
document d’acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència que ha 
superat recollides en un mòdul formatiu.  

El títol d’un certificat de professionalitat complert es pot obtenir mitjançant la superació de tots els 
mòduls associats a les unitats de competència corresponents a un certificat de professionalitat, 
incloent-hi la superació o exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball que tot 
certificat de professionalitat té associat. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

  
 

 

 

Requisits d’accés: 
Certificats 

Nivell 
Requisit Document que ho acredita 

2 

Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o 
equivalent) 

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocòpia i compulsar les dues 
cars del títol). 

Títol de professionalitat del mateix nivell del mòdul o 
mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat 
al qual es vol accedir. 

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocòpia i compulsar les dues 
cars del títol). 

Títol del certificat de professionalitat de nivell 1 de la 
mateixa família i àrea professional al qual es vol 
accedir. 

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocòpia i compulsar les dues 
cars del títol). 

Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà. 

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on 
es va fer la prova) 

Altres requisits acadèmics d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà 

Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent. 

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 
anys i/o 45 anys 

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on 
es va fer la prova) 

 

Certificats 
Nivell 

Requisit Document que ho acredita 

3 

Títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocòpia i compulsar les dues 
cars del títol). 

Títol del Certificat de professionalitat del mateix nivell 
del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de 
professionalitat al que es vol accedir. 

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocòpia i compulsar les dues 
cars del títol). 

Títol del certificat de professionalitat de nivell 2 de la 
mateixa família i àrea professional al qual es vol 
accedir. 

Fotocòpia compulsada del títol (cal fotocòpia i compulsar les dues 
cars del títol). 

Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de 
grau superior. 

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on 
es va fer la prova) 

Altres requisits acadèmics d’accés als cicles formatius 
de grau superior. 

Fotocòpia del títol o formació acadèmica corresponent. 

Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 
anys i/o 45 anys 

Certificat de superació de la prova (firmat i segellat pel centre on 
es va fer la prova) 

 


