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DADES GENERALS DEL CURS 

 

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS A LES EMPRESES 

ÀREA PROFESSIONAL:  CURSOS DE SERVEIS A LES EMPRESES A  

     DESENVOLUPAR EN CENTRES ESPECIALS 

 

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: OPERADOR/A D'INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES 

 

3. CODI:    ADGZ84 

 

4. TIPUS:    OCUPACIÓ 

 

5. OBJECTIU GENERAL: 

 

En finalitzar el curs, els i les alumnes hauran de conèixer els programes d'ensinistrament 

establerts per a operador/a d'instal·lacions radioactives, tant en la seva part teòrica com 

pràctica, i estar en situació d'afrontar amb èxit la superació de l'examen de capacitació 

que en cada curs proposarà el Consell de Seguretat Nuclear. 

 

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT: 

 

6.1. Nivell acadèmic 

 

Titulació universitària de grau mitjà o superior en disciplines científiques o tecnològiques, 

o, en el seu defecte, capacitació professional equivalent i tenir en vigor la llicència 

d'operador/a o supervisor/a d'instal·lacions radioactives. 

 

6.2. Experiència professional 

 

Haurà de tenir tres anys d'experiència en l'ocupació. 

 

6.3. Nivell pedagògic 

 

Serà necessari tenir formació metodològica o experiència docent. 

 

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNAT: 

 

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals 

 

Certificat d'escolaritat. No obstant això, s'haurà de passar obligatòriament una prova de 

nivell a l'objecte de determinar el nivell de partida de cada aspirant al curs. 
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7.2. Nivell professional o tècnic 

 

No es requereix experiència professional prèvia. No obstant això serà convenient que 

l'alumnat ja hagués tingut un primer contacte amb les instal·lacions radioactives. 

 

7.3. Condicions físiques 

 

No patir defectes físics que li impedeixin el desenvolupament de l'ocupació. 

 

8. NOMBRE D'ALUMNES: 

 

15 alumnes 

 

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS: 

 

OPERADOR/A D'INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES 

 

10. DURADA: 

 

Pràctiques.............................. 20 hores 

Continguts teòrics.................. 45 hores 

Avaluació............................... 15 hores 

Durada total........................... 80 hores 

 

11. INSTAL·LACIONS: 

 

Les instal·lacions hauran d'estar homologades pel Consell de Seguretat Nuclear; així 

com estar autoritzades pel mateix Consell. 

 

11.1. Aula de classes teoricopràctiques 

 

- Superfície: l'aula haurà de tenir un mínim de 30 m2. 

- Mobiliari: serà l'habitual de tipus docent, per a 16 places d'adults, a més dels elements 

audiovisuals. 

   

11.3. Altres instal·lacions 

 

- Magatzem de 10 m2, equipat amb prestatgeries. 

- Un espai mínim de 50 m2 per a despatxos de direcció, sala del professorat i activitats 

de coordinació i secretaria. 

- Lavabos i serveis higiènics i sanitaris en nombre adequat a la capacitat del centre. 

- Els centres hauran de complir les condicions higièniques, acústiques, d'habilitabilitat i 

de seguretat exigides per la legislació vigent i disposar de llicència municipal 

d'obertura com a centre de formació. 
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12. EQUIP I MATERIAL 

 

12.1. Equip 

 

1 equip de R-X industrial proveït dels accessoris necessaris i de les mesures 

necessàries de protecció, que pot ser substituït per: 

1 equip de gammagrafia industrial proveït dels accessoris necessaris i de les mesures 

necessàries de protecció. En el cas de disposar d'un equip de R-X, el gammagrafo 

pot no tenir font, amb la qual cosa es faran les pràctiques en fred amb aquest equip. 

1 radiòmetre cambra de ionització. 

1 radiòmetre tipus Gaguear Malar. 

15 dosímetres de butxaca o de ploma per a radiacions ionitzants. 

1 carregador per a dosímetres de butxaques. 

2 cintes mètriques amb números de plom. 

5 termòmetre per a banys amb pestanya de fixació a la bóta. 

1 rellotge de laboratori amb minutera regulable. 

1 cordó amb plaques per delimitar zona de seguretat (10 m). 

1 armari per a l'assecatge de pel·lícules. 

1 cambra per positivar per contacte. 

2 densímetre de 0-3,5 D. 

10 marcs de revelatge triples, tipus universal, per a qualsevol format, fins a 10 cm. 

2 eixugador de positius. 

1 tren de revelatge per a tractament de pel·lícules format 10 x 40 x 30 x 40 cm amb tot 

l'equipament necessari per al seu funcionament. 

4 negatoscopi d'alta densitat. Apte per a densitats de pel·lícula fins 4,5. 

 

12.2. Eines i utillatge 

 

1 indicadors de qualitat d'imatge en escala ASME, per a acer al carboni, norma API-

ASME; 4 t-3 t-2 T, de les següents espessors: Números 5-7-10-12-15-17-20-25-30-

35-40-45 i 50. 

1 indicadors de qualitat d'imatge en escala ASME, per a acer al carboni, norma API-

ASME; 4 t-3 t-2 T, de les següents espessors: 60 i 80. 

1 indicadors de qualitat d'imatge DIN 62 Fe de l'1/7; 6/12;10/16. 

1 indicadors de qualitat d'imatge DIN 62 Al de l'1/7; 6/12;10/16. 

10 jocs de lletres de plom de 8 mm. 

10 jocs de números de plom de 8 mm. 

1 joc de plaques de perill de radiació. 

24 xassís de plàstic de 10 x 48 ( amb tancaments) 

10 xassís de plàstic de 30 x 40 (amb tancaments) 

1 regla de densitats per a pel·lícula radiogràfica. 

6 pantalla de plom 10 x 48 (0,10 mm) 

6 pantalla de plom 10 x 48 (0,15 mm) 

6 pantalla de plom 30 x 40 (0,10 mm) 

6 pantalla de plom 30 x 40 (0,15 mm) 
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6 pinces per al revelatge de pel·lícules. 

10 joc de pinces metàl·liques per a l'assecatge de pel·lícules. 

 

12.3. Material de consum 

 

- Pel·lícules radiogràfiques, líquids de revelatge en quantitat suficient per ser 

executades les pràctiques pels i per les alumnes. 

 

12.4. Material didàctic 

 

Als i a les alumnes se'ls proporcionaran els mitjans didàctics i el material escolar 

imprescindibles per al desenvolupament del curs. 

 

12.5. Elements de protecció 

 

En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans necessaris de 

seguretat previstos per a les instal·lacions radioactives en el Reglament sobre protecció 

sanitària contra radiacions ionitzants i altres normes legals aplicables sobre això. 

 

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES 

 

Durant el curs es procurarà visitar alguna instal·lació radioactiva dedicada a 

biomedicina o a radiodiagnòstic, amb la qual cosa els i les alumnes prendran contacte 

amb una altra gran àrea en la qual s'empren les radiacions ionitzants, bé per obtenir 

imatges dedicades al diagnòstic o radiacions dedicades a la teràpia de determinades 

malalties. 

També és convenient que s'inclogui informació sobre mètodes de digitalització de la 

imatge a partir d'equips R-X. 
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DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS 

 

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

OPERADOR/A D'INSTAL·LACIONS RADIOACTIVES. 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

En tenir el curs un sol mòdul, l'objectiu d'aquest coincideix amb el curs. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

80 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

A) Pràctiques: 

 

- Utilització, maneig i calibratge de detectors comptadors Geiger Müller. 

- Mitjançant detectors Geiger Müller, demostració de l'atenuació de la radiació gamma. 

- Mitjançant detectors Geiger Müller, demostració de l'absorció de les partícules beta. 

- Utilització i maneig d'equips de R-X, realització radiografies. 

- Utilització i maneig de gammagrafo, obtenció de radiografies pel sistema de gammagrafia. 

- Utilització i maneig de detectors de contaminació radioactiva. 

 

B) Continguts teòric: 

 

- Conceptes fonamentals de física atòmica. 

- Radioactivitat. 

- Radiacions electromagnètiques. 

- Interacció de la radiació amb la matèria. 

- Neutrons. 

- Magnituds i unitats de radiació. 

- Límits de dosi. 

- Aplicacions de les radiacions. 

- Protecció radiològica. 

- Transport de materials radioactius. 

- Senyalització de zones. 

- Detecció i mesura de les radiacions. 

- Radiobiologia. 

- Especialitat industrial. 

- Especialitat de biomedicina i investigació. 

- Manipulació de fonts radioactives. 

- Legislació. 
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C) Continguts relacionats amb la professió: 

 

- Ordre i sistematització. 

- Atenció concentrada. 

- Comprensió d'instruccions escrites. 

- Elaboració d'informes en formats preparats a l'efecte. 

 

 

 


