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DADES GENERALS DEL CURS 

 

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS Á LES EMPRESES 

 

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: TÈCNIC/A EN CONTROL DE QUALITAT (NORMES  

ISO) 

 

3. CODI:     ADGZ86 

 

4. TIPUS:    CURS ESPECÍFIC 

 

5. OBJECTIU GENERAL: 

 

Aconseguir la capacitació teoricopràctica en la gestió de qualitat aplicada a empreses 

industrials i de serveis, així com en els processos d'inspecció de matèries adquirides, en 

curs de fabricació, i en productes acabats. 

 

6.  REQUISITS DEL PROFESSORAT: 

 

6.1. NIVELL ACADÈMIC 

 

Titulació universitària o, en el seu defecte, capacitació professional equivalent en l'ocupació 

relacionada amb el curs. 

 

6.2. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 

Haurà de tenir 3 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 DE CONEIXEMENTS GENERALS O ACADÈMIC 

 

FPII branques tècniques. 

 

7.2. NIVELL PROFESSIONAL O TÈCNIC 

 

Preferiblement haver estat en algun departament tècnic o de producció d'una empresa. 
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7.3. CONDICIONS FÍSIQUES 

 

No tenir cap de les deficiències físiques excloents que s'indiquen en els professiogrames 

d'ocupacions per a aquesta àrea de l'empresa. 

 

8. NOMBRE D'ALUMNES:  15 

 

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS: 

 

1. Introducció a la qualitat    20 hores 

2. Gestió de la qualitat    65 hores 

3. Documentació del sistema de qualitat  35 hores 

4. Auditories de la qualitat    35 hores 

5. Certificació i acreditació    40 hores 

6. Eines bàsiques i avançades de la qualitat 30 hores 

7. Estadística aplicada a la qualitat   30 hores 

8. Millora contínua i excel·lència empresarial 40 hores 

9. Gestió mediambiental    30 hores 

10.Control de la qualitat al producte   100 hores 

 

10. DURADA EN HORES DEL TEMPS DOCENT: 

 

Pràctiques......................................... 325 hores 

Coneixements professionals.............   85 hores 

Avaluacions.......................................   15 hores 

Total.................................................. 425 hores 

 

11. INSTAL·LACIONS: 

 

11.1. AULA DE CLASSES TEÒRIQUES: 

 

- Superfície: 2 m2 per alumne/a. 

- Mobiliari: l’aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 15 places d'adults, a més dels 

elements auxiliars. 

 

Les instal·lacions hauran de complir les normes vigents i tenir llicència municipal d'obertura 

com a centre de formació. 

 

11.2. INSTAL·LACIONS PER A PRÀCTIQUES: 

 

És necessari disposar dels següents laboratoris: 

 

LABORATORI DE METROLOGIA. Superfície: 50 m2 

LABORATORI D'ASSAIGS DESTRUCTIUS. Superfície: 150 m2 

LABORATORI D'ASSAIGS NO DESTRUCTIUS. Superfície: 50 m2 
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LABORATORI DE METAL·LOGRAFIA. Superfície: 50 m2 

LABORATORI DE CONTROL MEDIAMBIENTAL. Superfície: 50 m2 

 

- Il·luminació: natural o artificial. 

- Temperatura: 20º C. 

- Grau d'humitat: 50 o 60%. 

 

El condicionament elèctric haurà de complir les normes de baixa tensió i estar preparat de 

manera que permeti la realització de les pràctiques. 

 

11.3. ALTRES INSTAL·LACIONS 

 

- 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'habitabilitat i de 

seguretat, exigides per la legislació vigent i disposar de llicència municipal d'obertura com a 

centre de formació. 

 

12. EQUIP I MATERIAL: 

 

12.1.  EQUIP 

 

1 equip de galgues patró. 

1 duròmetre universal. 

1 duròmetre Rockwell. 

1 duròmetre Brinell. 

1 màquina universal d'assaigs equipada amb processador 486, 66 MHz, 8 MB de memòria 

RAM, capacitat de 400 MB, targeta de comunicacions per al seu enllaç amb l'equip i 

programari específic de control i mesurament de l'equip. 

1 màquina doblegadora. 

1 pèndol de Charpy equipat amb processador 486, 66 MHz, 8 MB de memòria RAM, 

capacitat de 400 MB, targeta de comunicacions per al seu enllaç amb l'equip i programari 

específic de control i mesurament de l'equip. 

1 jou magnètic. 

6 equips d'ultrasons. 

1 negatoscopi. 

1 microscopi òptic, amb duròmetre incorporat i la seva càmera fotogràfica. 

1 talladora de mostres. 

1 polidora. 

1 desbastadora. 

3 forn sec de calibratge per cobrir des de -10º C a 1200º C. 

1 balança manomètrica per calibrar manòmetres. 

1 cèl·lula de càrrega i calibratge de forces. 
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1 equip de calibratge de claus dinamomètriques. 

1 equip de calibratge de masses d'1 mg fins a 60 Kg. 

1 màquina de mesurament per coordenades, equipada amb processador Pentium PRO, 200 

MHz, 48 MB de memòria RAM, capacitat d'1 GB, targeta de comunicacions per al seu enllaç 

amb l'equip i programari específic de control i mesurament de l'equip. 

1 pH-metre. 

1 conductímetre. 

1 analitzador de DBO5 

1 espectrofotòmetre d'ultraviolat - visible. 

1 espectrofotòmetre d'absorció atòmica. 

1 espectrofotòmetre de plasma equipat amb processador Pentium III, 700 MHz, 64 MB de 

memòria RAM, 10 GB, targeta de comunicacions per al seu enllaç amb l'equip i programari 

específic de control i mesurament de l'equip. 

1 analitzador de mercuri equipat amb processador Pentium I, 120 MHz, 48 MB de memòria 

RAM, 1 GB, targeta de comunicacions per al seu enllaç amb l'equip i programari específic 

de control i mesurament de l'equip. 

1 espectrofotòmetre d'infraroig equipat amb processador Pentium I, 120 MHz, 48 MB de 

memòria RAM, 1 GB, targeta de comunicacions per al seu enllaç amb l'equip i programari 

específic de control i mesurament de l'equip. 

1 cromatògraf de gasos equipat amb processador Pentium I, 120 MHz, 48 MB de memòria 

RAM, 1 GB, targeta de comunicacions per al seu enllaç amb l'equip i programari específic 

de control i mesurament de l'equip. 

1 analitzador d'halurs. 

1 analitzador de carboni orgànic total. 

1 sistema de digestió i unitat de destil·lació. 

Televisió, vídeo, projector de transparències. 

 

12.2. EINES I UTILLATGE 

 

6 jocs de 6 calibradors d'ultrasons. 

10 jocs de 5 provetes metal·logràfiques. 

Material auxiliar de laboratori: 3 pesamuestras, 3 espàtules, 2 dessecants, 15 vasos de 

precipitats, 5 provetes, 15 matrassos Erlenmeyer, 30 matrassos aforats, 15 pipetes, 15 

vidres de rellotge, 15 varetes de vidre, 2 morters d'àgata, 10 imants agitadors, 6 cubetes 

d'espectrofotometria, 3 xeringuilles, 2 buretes, 2 dispositius de filtració. 

 

12.3. MATERIAL DE CONSUM 

 

S'utilitzarà el necessari, i en quantitat suficient, per ser executades les pràctiques pels i per 

les alumnes de forma simultània. 

 

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. 
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12.5. ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

 

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

higiene en el treball i s'observaran les normes legals sobre això. 

 

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES: 

 

L'alumnat aplicarà les noves tecnologies, contemplades en els diferents mòduls, que 

totalitzaran 50 hores de formació i informació. 

 

Aprendran a utilitzar les tècniques modernes de la gestió de qualitat. 

 

Així mateix, es durà a efecte una visita a una empresa i/o a fires de mostres sobre 

metrologia. 

 

La persona participant adquirirà una formació teoricopràctica quant a informàtica aplicada al 

contingut d'aquest curs, distribuïda en els mòduls següents: 

 

Gestió de la qualitat. 

Documentació del sistema de qualitat. 

Auditories de la qualitat. 

Certificació i acreditació. 

Eines bàsiques i avançades de la qualitat. 

Estadística aplicada a la qualitat. 

Millora contínua i excel·lència empresarial. 

Gestió mediambiental. 

Control de la qualitat al producte. 
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DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS: 

 

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

INTRODUCCIÓ A LA QUALITAT 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat adquirirà els coneixements bàsics sobre la qualitat mitjançant una ressenya 

històrica i una visió general de tots els conceptes. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

20 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

  

Es realitzarà un cas pràctic de sensibilització per treballar amb qualitat. 

 

L'alumnat posarà en pràctica cada una de les teories de la qualitat i es debatrà sobre la 

seva aplicació i efectivitat en l'empresa actual. 

 

L'alumnat realitzarà supòsits pràctics del nivell de qualitat existent en una empresa. 

 

L'alumnat desenvoluparà un cas pràctic de lideratge. 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Introducció a la qualitat: "El consumidor europeu i la qualitat": percepció de la qualitat en 

diferents països. Definició de la qualitat i conceptes bàsics amb ella relacionats, en funció 

de la disciplina que l'estudiï. 

- Teories de la qualitat: 

. Trilogia de la qualitat (Joseph M. Juran) 

. Cercle de Deming (W. Edwards Deming) i els 14 punts de Deming 

. Zero Defectes (Philip Crosby) 

. Cercles de Qualitat (Karow Ishikawa) 

. Cinc "S" de Kaizen (Institut Kaizen) 

- Repercussió de les teories de la qualitat 

- Importància de la qualitat en l'empresa 

- Influència de diferents factors: socials, econòmics... 

- Els recursos humans a l'empresa. 

- Evolució de la qualitat i evolució de les relacions personals. 

- Lideratge en qualitat. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

GESTIÓ DE LA QUALITAT 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat adquirirà els coneixements sobre la gestió de qualitat com a eina de gestió 

empresarial. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

 65 hores 

 

17.  CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

L'alumnat desenvoluparà els supòsits pràctics següents: 

 

- Realitzarà un exercici de qualificació i avaluació de proveïdors, que li permetrà discernir 

quin d’ells és el més adequat per a la seva empresa. L'exercici inclou un esquema 

conductor de tots els passos que porten a l'avaluació i qualificació dels proveïdors. 

- Mitjançant un supòsit pràctic, l'alumnat discernirà entre indicadors de qualitat i no qualitat i 

aportarà solucions de millora. 

- Es farà l'avaluació d'un sistema de qualitat. 

- A través d'un supòsit de qualitat concertada, s'analitzarà el grau de compliment d'un 

proveïdor amb l'empresa clienta.  

- L'alumnat, a partir de la descripció d'una empresa concreta, determinarà el tipus 

d'organització que és i n’establirà l'organigrama, raonant la relació existent entre cada 

departament. 

- S'elaborarà i desenvoluparà una política de qualitat, per a empreses pertanyents a 

diferents sectors empresarials, fixant amb claredat el compromís de la direcció i els 

objectius i metes a aconseguir. 

- L'alumnat elaborarà un pla de qualitat, amb una seqüència temporal i funcions 

departamentals clares. 

- Es portaran a la pràctica les diferents fases d'implantació d'un sistema de qualitat per a 

una empresa concreta. 

 

17.2.  CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Les bases de la gestió de qualitat. 

- Planificar la qualitat:  

. Conèixer les necessitats dels nostres clients i clientes. 

. Comunicació amb el client o clienta. 

. Expectatives del client o clienta. 
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- Satisfacció del client o de la clienta. 

- La qualitat en les compres: valoració i qualificació de proveïdors. 

- Conceptes organitzatius: 

. Introducció.  

.Tipus d'organitzacions.  

. Organitzacions per a la qualitat.  

. Política de la qualitat.  

. Enfocament dels models de direcció. 

- Norma UNE 66904-5: "Directrius per als plans de qualitat". 

- Fases de la implantació d'un sistema de qualitat. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

DOCUMENTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat coneixerà els diferents documents d'un sistema de qualitat i serà capaç d'elaborar 

i implantar aquests documents. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

35 hores 

 

17.  CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- A partir d'una empresa real, l'alumnat elaborarà i desenvoluparà: 

. Un manual de qualitat per a tota l'empresa, desenvolupant els punts que siguin d'aplicació. 

. Un procediment de qualitat. 

. Una instrucció tècnica. 

. Registres de la qualitat. 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Passos per a l'elaboració de la documentació del sistema de qualitat: planificació i 

desenvolupament. 

- Documentació del sistema de qualitat: 

. Manual de qualitat. 

. Procediments de qualitat. 

. Registres de qualitat. 

. Instruccions tècniques. 

. Especificacions. 

. Revisions. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

AUDITORIES DE LA QUALITAT 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat serà capaç de dur a terme auditories dels sistemes de qualitat. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

35 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- L'alumnat desenvoluparà un cas pràctic d'una auditoria. 

 

El cas aborda totes les etapes que intervenen en el procés d'una auditoria per a una 

empresa determinada. S'elaborarà un programa amb les diferents etapes, aprofundint en el 

desenvolupament pràctic de cadascuna d'elles, segons les característiques del cas 

proposat. 

 

El cas inclou el disseny i l'elaboració de la documentació necessària abans i durant 

l'auditoria: convocatòria dels i de les responsables auditats; informe final: presentació dels 

resultats, documentació de referència, registre d'observacions i evidències objectives, 

detecció de no conformitats, etc. 

 

- L'alumnat desenvoluparà mitjançant un supòsit pràctic un pla d'auditoria. 

El supòsit aborda la planificació de les auditories en una empresa determinada. 

L'esmentada planificació comprèn el disseny del document "Pla d'auditories", en el qual 

s'estableix el calendari d'auditories, es determinen els departaments auditats i es defineix 

l'abast de cada auditoria. 

 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Conceptes bàsics: 

. Definició d'auditoria. 

. Característiques generals d'una auditoria. 

. Normativa UNE sobre auditories. 

- Auditories internes als sistemes de qualitat: 

. Fonaments i variables. 

. Preparació d'una auditoria. 

. Desenvolupament d'una auditoria. 
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- Actitud de l'auditor/auditora. 

. Observacions, evidències objectives, no conformitats. 

. Objectius de les auditories. 

- Auditor/a intern/a. 

. Funcions i responsabilitats. 

. Coneixements i qualitats personals. 

. Independència de l'auditor/auditora. 

- Auditories i la seva classificació. 

. Classes d'auditories. 

. Determinació de l'auditor/auditora i de l'element del sistema de qualitat auditat en cada 

classe d'auditoria. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

CERTIFICACIÓ I ACREDITACIÓ 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat serà capaç de preparar tant certificacions com acreditacions de sistemes de 

qualitat. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

40 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- L'alumnat farà servir les normes, codis i especificacions relacionats amb la qualitat. 

- L'alumnat desenvoluparà mitjançant un supòsit pràctic una certificació de sistemes de 

qualitat. 

- El supòsit comprèn l'explicació de cada un dels passos de què consta el procés i la seva 

aplicació pràctica en la certificació d'una determinada empresa. 

- L'alumnat desenvoluparà, mitjançant un supòsit pràctic, una acreditació de sistemes de 

qualitat. 

- El supòsit inclou l'elaboració d'un esquema conductor de tots els passos que inclou una 

acreditació, així com l'aplicació pràctica de cada pas en l'acreditació d'una determinada àrea 

d'un laboratori. 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Conceptes bàsics: 

. Definició de norma. 

. Procés d'elaboració i aprovació d'una norma. 

. Diferents tipus de normes i codis existents en l'actualitat 

. AENOR (Associació Espanyola de Normalització): l'organització. 

- La certificació: 

. Definició. 

. Entitats certificadores. 

. Passos a seguir per aconseguir la certificació d'un sistema de qualitat. 

. Avantatges de la certificació dels sistemes de qualitat. 

- L'acreditació: 

. Definició. 

. Entitat Nacional d'Acreditació. 

. Nivells d'acreditació i normes aplicables. 

- Normes ISO de la sèrie 9000: 
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. Estructura i continguts. 

. Finalitats de les normes ISO 9000. 

. Desenvolupament complet de la norma UNE – EN - ISO 9001.  

. Normes pròpies del sector de l'automòbil: EAQF, QS 9000, ISO-TS-16949.  

- Norma ISO 17025: 

. Desenvolupament complet de la norma. 

. Aplicació a laboratoris. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

EINES BÀSIQUES I AVANÇADES DE LA QUALITAT 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat haurà de dominar i saber aplicar les diferents eines de la qualitat. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

30 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- L'alumnat manejarà, a través de supòsits pràctics, les tècniques i eines bàsiques i 

avançades del sistema de qualitat per a la millora de la qualitat. 

- L'alumnat manejarà, a través d'un supòsit pràctic, un exercici de costos de qualitat. 

S'analitzaran les diferències entre costos de qualitat i costos de no qualitat. Així mateix, 

s'abordaran les diferents formes de reduir els costos. 

- L'alumnat elaborarà cartells que mostrin una temàtica en relació amb els sistemes de 

qualitat, com a forma de motivació cap a la qualitat i sistema de millora. 

 

17.2. - CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Norma UNE 66 904-4:1995: Gestió de la qualitat i elements del sistema de la qualitat. Part 

4: Directrius per a la millora de la qualitat. 

- Eines i tècniques per a la millora de la qualitat: 

. QDF. 

. Benchmarking. 

. Anàlisi modal d’errors. 

-Reenginyeria: 

. Diagrama de Pareto. 

. Diagrama d'Ishikawa. 

. Tempesta d'idees. 

- Els costos totals de la qualitat: 

. La seva importància en l'empresa.  

. Diferències entre costos de qualitat i no qualitat.  

. Càlcul dels costos de qualitat.  

. Minimització dels costos. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA QUALITAT 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat dominarà i aplicarà correctament el control estadístic de la qualitat. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 30 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- Cada alumne o alumna resoldrà un exercici pràctic sobre control de qualitat. 

- Cada participant farà servir les taules i també seleccionarà els nivells d'acceptació o rebuig 

i les classes d'inspecció: reduïda, normal i rigorosa. 

. Els i les alumnes, a partir d’un cas pràctic, obtindran les gràfiques de control per variables i 

per atributs. 

- Els i les alumnes efectuaran una visita a una empresa en la qual s'apliqui la informàtica al 

CEP. 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- L'estadística aplicada a la qualitat: 

. Nocions teòriques bàsiques.  

- Control estadístic del procés: 

. Introducció. 

. Variabilitat dels processos. Causes. 

. Estudis de capacitat de màquines i processos.  

- Gràfics de control: 

. Definició. Tipus de gràfics. 

. Gràfics de control per variables. 

. Gràfics de control per atributs. 

. Límits de control. 

. Interpretació dels gràfics de control. 

. Gràfics de control. 

- Exercicis.  

- Plans de mostreig: 

. Fonaments i paràmetres mostrals. 

. Nivells de qualitat acceptables (NCA) 

. Nivells d'inspecció. Tipus. 

. Mostreig Simple. 

. Mostreig Múltiple. 

. Maneig de taules. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

MILLORA CONTÍNUA I EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat entendrà i aplicarà la millora contínua i l'excel·lència empresarial en qualsevol 

empresa industrial o de serveis. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 

 

 40 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES: 

 

- L'alumnat desenvoluparà, mitjançant un supòsit pràctic, un pla de millora d'una empresa. 

- L'alumnat desenvoluparà, mitjançant un supòsit pràctic, un pla de formació. 

- L'alumnat desenvoluparà, mitjançant un supòsit pràctic, un sistema de suggeriments. 

- Es realitzarà un exercici partint d'una empresa real, en la qual s'aplicarà el sistema integrat 

de gestió. 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS: 

 

- Els pilars de la qualitat total: clientela, compromís, mesura, formació i millora contínua. 

- Fabricació associada (Comakership): la nova filosofia del subministrament. 

- La importància dels cercles de qualitat i grups de millora: constitució dels cercles de 

qualitat i grups de millora; aplicacions en l'empresa i funcionament. 

- Pla de formació empresarial: la formació a tots els nivells empresarials; planificació i 

programació. 

- Mesures de millora: 

. Participació i autocontrol. 

. Els suggeriments. 

- Els sistemes integrats de gestió: qualitat, medi ambient i riscos laborals. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat coneixerà els sistemes de gestió mediambiental i la seva relació amb els sistemes 

de gestió de qualitat. 

 

16. DURADA DEL MÒDUL: 30 hores 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- L'alumnat desenvoluparà mitjançant un supòsit pràctic un sistema de gestió 

mediambiental. 

- En concret, es desenvoluparà la política mediambiental per a l'empresa del cas proposat, 

s'elaborarà el procediment d'identificació d'aspectes mediambientals i es dissenyarà el 

registre corresponent. 

- L'alumnat desenvoluparà mitjançant un supòsit pràctic una auditoria mediambiental. 

- El supòsit exigeix el desenvolupament aplicat de totes les etapes que intervenen en el 

procés d'una auditoria. S'elaborarà un programa amb les diferents etapes, aprofundint en el 

desenvolupament pràctic de cadascuna d'elles segons les característiques del cas proposat. 

- L'alumnat desenvoluparà pràctiques al laboratori de control mediambiental per a l'anàlisi 

d'abocaments i efluents. 

 

17.2. CONTINGUTS TEÒRICS 

 

- Sistemes de gestió mediambiental: 

. Definició. 

. Elements d'un sistema de gestió mediambiental. 

. Beneficis d'un sistema de gestió mediambiental. 

. Normes de la sèrie UNE – EN - ISO 14000. 

. Integració entre un sistema de qualitat i un sistema de gestió mediambiental. 

- Auditories mediambientals: 

. Definició. 

. Fases d'una auditoria mediambiental. 

. Tipus d'auditories mediambientals. 

. Objectius de l'auditoria mediambiental. 

- Laboratori de control mediambiental: 

. Programa d'anàlisi mediambiental. 

. Paràmetres indicadors de contaminació. 

. Anàlisi de mostres: operacions prèvies i determinacions analítiques. 
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14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL: 

 

CONTROL DE LA QUALITAT DEL PRODUCTE 

 

15. OBJECTIU DEL MÒDUL: 

 

L'alumnat coneixerà i serà capaç d'utilitzar correctament els diferents instruments d'assaigs i 

mesura. 

 

16. DURADA DEL TEMPS DOCENT DEL MÒDUL: 

 

Temps pilot total: 100 hores. 

 

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL: 

 

17.1. PRÀCTIQUES 

 

- L'alumnat desenvoluparà les següents pràctiques al laboratori: 

. Assaigs destructius: 

Assaigs de tracció. 

Assaigs de compressió. 

Assaigs de plegat. 

Assaigs de flexió per xoc. 

Assaigs de duresa. 

. Assaigs no destructius: 

Ultrasons. 

Líquids penetrants. 

Partícules magnètiques. 

Radiografia. 

- Preparació de mostres metal·logràfiques. 

- Calibratge d'instruments de mesura dimensional i de massa, força, pressió i temperatura. 

 

17.2.  CONTINGUTS TEÒRICS 

 

ASSAIGS MECÀNICS 

- Determinació de propietats mecàniques mitjançant assaigs mecànics. 

- Assaigs de tracció: 

. Explicació de la forma de les provetes. 

. Mecanització de les provetes. 

. Normativa vigent. 

. Pràctiques. 

- Assaigs de flexió per xoc (resiliències): 

. Explicació de la forma de les provetes. 

. Mecanització de les provetes. 

. Normativa vigent. 
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. Pràctiques. 

- Assaigs de duresa. 

. Fonaments dels diversos mètodes. 

. Normativa vigent. 

. Paràmetres d'assaig. 

. Estudi de les diverses variants de càrregues i indentadors. 

. Pràctiques: 

  Assaig de duresa Vickers. 

  Assaig de duresa Rockwell. 

Assaig de duresa Brinell. 

Assaigs de plegat. 

. Pràctiques. 

- Assaigs de compressió. 

. Pràctiques d'assaigs de compressió en provetes de formigó. 

- Introducció als assaigs de conformabilitat com ara: 

. Embotició. 

. Esbocat. 

. Aixafament. 

. Esbocat pla. 

 

ASSAIGS NO DESTRUCTIUS 

- Partícules magnètiques: 

. Camps magnètics induïts. 

. Magnetització de peces. 

. Característiques de les partícules. 

. Procediments. 

- Pràctiques de detecció d'esquerdes superficials en peces: 

. Partícules negres. 

. Partícules fluorescents. 

. Contrast blanc. 

- Líquids penetrants: 

. Principis físics. 

. Característiques dels penetrants i reveladors. 

. Mètodes operatoris. 

. Pràctiques de detecció d'esquerdes superficials en peces. 

- Ultrasons: 

. Maneig d'un equip d'ultrasons. 

. Pràctiques de mesurament d'espessors en mostres de diferents metalls i per diversos 

mètodes: 

Mètode d'ecos múltiples. 

Mesurament amb palpador SE. 

 

METROLOGIA 

- Conceptes bàsics. 

- Introducció al calibratge. 
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- Pla de calibratge. 

- Calibratge d'equips de mesurament dimensional. 

Pràctiques. 

 - Calibratge d'equips de mesurament de temperatura. 

Pràctiques. 

- Calibratge d'equips de mesurament de masses. 

Pràctiques. 

- Calibratge d'equips de mesurament de força. 

Pràctiques. 

- Calibratge d'equips de mesurament de pressió. 

Pràctiques. 

 

 

 


