REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Ensenyament
Núm. de registre data
Pròrroga núm:
PLANIFICACIÓ PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE
TREBALL. LES PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN
La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: CARMELO GÓMEZ PASCUAL
Com a Director/a del Centre: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL
Tutor/a del Centre: M. INMACULADA FONT POTRONY
Dades de contacte:
PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra:
En concepte de:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:
PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:

De l'entitat:

DNI:

Família Professional: QUÍMICA
Estudi: LABORATORI (1504)
Durada FCT: 340 hores
Àmbit professional i de treball
- Laboratoris de control de qualitat. - Plantes pilot. - Laboratoris de plantes de tractament d'aigües. - Laboratoris
d'investigació i desenvolupament. - Laboratoris en general d'organismes públics i privats.
Pla d'activitats
Activitats formatives
1. Realització del manteniment de primer nivell i calibratge dels instruments assignats, sota procediments
establerts o instruccions del superior jeràrquic
2. Muntatge, connexió i desmuntatge dels materials que conformen els equips de laboratori
3. Realització d'operacions bàsiques de laboratori
4. Presa i preparació de mostres
5. Classificació o etiquetatge dels productes i reactius, de forma que es permeti identificar-los
6. Utilització de sistemes de registre de dades i arxiu de documents
7. Realització d'assajos físics i fisicoquímics d'identificació i/o mesura de propietats
8. Realització de dissolucions i reactius per a l'anàlisi
9. Realització d'anàlisis volumètriques i gravimètriques
10. Realització d'anàlisis instrumentals rutinàries
11. Preparació de medis de cultiu, sembra i incubació de microorganismes
12. Realització d'assajos microscòpics per a la identificació i recompte de microorganismes

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre
2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: M. INMACULADA FONT POTRONY
BID.Banc Integrat de Dades

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:

