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1. Descripció del lloc de treball 

Els operaris de planta s'encarreguen del monitoratge de les etapes del procés productiu. Les 

tasques habituals d'aquests treballadors inclouen les pròpies del funcionament i control dels 

aparells, els equips o les instal·lacions pels diversos processos, d'acord amb les especificacions 

establertes als documents tècnics pertinents i respectant les normes de seguretat, de qualitat 

del producte i d'eficàcia del procés, responsabilitzant-se també del manteniment bàsic dels 

equips de l'àrea de treball. Depèn del cap de planta o de l’oficial. Aquesta producció es realitza 

respectant en tot moment les normes de qualitat, de medi ambient, de seguretat i les tècnico-

sanitàries establertes per l'empresa. 

 

2. Formació 
Formació reglada 

 Certificat d’Estudis Primaris. 

 Cicle Formatiu de la Família Professional Química–Grau Mitjà: Planta Química. 

 Certificat de Professionalitat de la Família Professional de Química: Operacions bàsiques 
en planta química Nivell 2. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, a la mateixa empresa. 

 Formació interna del producte i de les tasques que ha de realitzar. 

 Valorable formació en normativa de bones pràctiques de fabricació, seguretat, higiene i 

medi ambient, així com d'operador de planta. 

Interessos de l’empresa 

 Carnet B i vehicle propi. 

 Tenir coneixements de les eines informàtiques bàsiques i facilitat en l’aprenentatge per 
utilitzar programes informàtics específics de l’empresa. 

 

 



  
 
 

        
 

3. Tasques i funcions 

 L’operari es situa prèviament en un apartat de la fàbrica exclusiu per a realitzar les funcions 
de muntatge de peces i de producció. 

 Rep les indicacions de l’oficial segons els procediments que s’han de realitzar. 

 Entén i, si no, aclareix tots els dubtes de l'ordre de fabricació amb l’oficial. 

 Controla l’estat de les instal·lacions i dels paràmetres del procés general per assegurar les 
condicions òptimes del funcionament i seguretat. 

 Controla la situació i el comportament de les vàlvules, turbines, generadors, etc. que formen 
part de la planta. 

 Controla el cabal, la pressió, el nivell d’aigua, les temperatures, els consums, etc. de les 
sortides i de l’emmagatzematge d’aigües. 

 Executa la recollida de mostres de cadascuna de les zones d’emmagatzematge d’aigua. 

 Realitza operacions bàsiques amb l’equipament de la planta, com aturada i engegada, canvis 
d’oli, etc. seguint sempre les normes de seguretat. 

 Realitza proves de l’equipament amb la periodicitat establerta per l’entitat, per assegurar el 
seu funcionament correcte. 

 Prepara i organitza la feina de manteniment de les instal·lacions, seguint en tot moment les 
especificacions adequades i realitza actuacions de manteniment preventiu i correctiu. Si en 
algun moment no pot fer les reparacions o manteniments necessaris, avisarà a la persona 
adequada per realitzar-ho (per exemple, el mecànic/a de bombes). 

 Pot elaborar informes senzills d’incidències per informar a la persona responsable. 

 Informa sobre els materials, accessoris o eines que puguin estar en condicions dubtoses pel 
seu funcionament. 

 Pot omplir documentació en referència a informació tècnica de forma específica, seguint les 
indicacions del personal tècnic responsable de la planta. 

 Fa ús de les eines informàtiques destinades a la recopilació i explotació de dades extretes. 

 Acompleix amb l’arxiu físic de la documentació i la introducció de les dades extretes a la seva 
rutina de control de registres, perquè el personal tècnic pugui fer les verificacions oportunes. 

 Executa totes les tasques de neteja en les diferents zones exteriors de la planta, també en 
algunes zones interiors. 

 Manté els estris utilitzats en les condicions idònies que garanteixin la higiene dels equips i la 
seva manipulació. 

 En tot moment posa en pràctica les mesures de manteniment i de seguretat segons les 
indicacions establertes per l’empresa. 

 

 



  
 
 

        
 

4. Competències del lloc de treball  

 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Comprova el seu propi treball 
Realització d’anotacions de paràmetres, neteja i 

manteniment de les instal·lacions 

La preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 
en la preocupació contínua per reduir la incertesa 
del medi que ens envolta. S'expressa en formes 
com el seguiment i la revisió del treball i la 
informació, així com en la insistència en la claredat 
dels rols i funcions assignades. 

 Repassa i comprova l'exactitud de la informació 
o del treball. 

 Comprova i repassa la seva feina per assegurar-
se que no té errors. 

 És detallista i treballa amb rigor perquè el 
resultat sigui de qualitat i fiable. 

 Comprova la qualitat i l'exactitud de la seva 
feina. 

 Coneix i posa en pràctica els paràmetres a l’hora 
de realitzar la recollida de mostres d’aigua. 

 Omple la documentació tal i com s’estructura 
en els fulls de recollida de dades, per evitar 
errades o confusions. 

 Realitza l’arxiu i la introducció de dades a 
l’ordinador amb molta atenció, ja que un error 
pot comportar alertes o confusions importants. 

 Té en compte les peces defectuoses i les canvia 
o repara.  

 Realitza la neteja de reixes, filtres i canonades 
amb especial cura per evitar embussaments 
innecessaris. 

 

 

 



  
 
 

        
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Compromís amb l’organització 
Respecta les normes i pràctiques de 

l’organització 
Recollida de mostres i introducció de dades 

El compromís amb l'organització és la capacitat i 
la voluntat d'orientar els propis interessos i 
comportaments cap a les necessitats, prioritats i 
objectius de la companyia. Suposa actuar de 
forma que s'aconsegueixin els objectius de 
l'organització o se satisfacin les necessitats 
d'aquesta. Pot manifestar-se en posar la missió de 
l'empresa per davant de les preferències 
individuals. 

 S'esforça per adaptar-se i encaixar bé a 
l'organització. 

 Respecta la manera com es fan les coses a 
l'organització. 

 Comprèn i treballa pels resultats que s'esperen 
de la seva funció. 

 Realitza les coses tal i com s'espera d'ell/a. 

 Si comprova que algun paràmetre de control és 
erroni, és responsable d’informar al personal en 
planta de forma ràpida per procedir a la seva 
correcció. 

 L’entitat pot confiar en el seu criteri a l’hora de 
realitzar el manteniment de la maquinària, si no 
pot fer alguna reparació, contactarà amb el 
mecànic/a. 

 L’entitat pot comptar amb el seu servei en 
moments de volum de feina. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

        
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Planificació i organització 
Organitza el seu propi treball i tracta de 

prioritzar les seves activitats 
Planificació i organització de funcions de forma 

estricta 

La planificació i l’organització és la capacitat per 
prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant 
recursos que garanteixin l'acompliment dels 
resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del 
propi treball i del dels seus col·laboradors/es. 

 Organitza les diferents activitats a realitzar 
establint un ordre lògic en la seva execució. 

 Manté l'ordre físic de la documentació del seu 
entorn de treball per ser més operatiu/va, 
seguint una sistemàtica de treball. 

 Treballa amb els recursos que té a la seva 
disposició de manera eficaç. 

 Prioritza de forma adequada les diferents 
tasques a realitzar en funció de la seva 
importància i urgència. 

 Planifica i organitza les tasques que ha de 
realitzar, segueix l’ordre de treball establert pel 
personal tècnic. 

 Organitza les tasques per periodicitat (diària, 
setmanal, anual...) amb el temps necessari per 
avançar-se a les necessitats de material i temps. 

 Desa les eines i estris en els llocs corresponents 
i en les condicions òptimes. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

        
 

5. Entrevista de selecció 
 Entrevista per competències: Operari/ària planta 

tractament d’aigua 
1 molt malament/5 molt bé 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

 I 
O

R
G

A
N

IT
ZA

C
IÓ

 

Com prioritzes quan tens diferents activitats importants 

per realitzar? Per on comences? Com t’assegures que tot 

es fa? Quina sensació tens quan tens un excés de feina? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Pensa en una persona que consideris molt organitzada. 

Què fa exactament? En comparació amb aquesta persona, 

on et situes tu? Què hauries de millorar per arribar al seu 

nivell? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Com organitzes el teu dia a dia? Utilitzes agenda? Posa’m 
un exemple de la teva planificació setmanal. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació en què no vas complir amb el termini 
previst. Què va succeir? Fins a quin punt va ser la seva 
responsabilitat? Què vas fer per superar el problema? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

O
R

D
R

E 
I 

Q
U

A
LI

TA
T 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? 
Explica alguna situació d’exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Hi ha persones que tot i ser ordenades en la seva feina no 
ho són a casa, és el teu cas? Per què creus que es dóna 
aquesta situació? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

C
O

M
P

R
O

M
ÍS

 O
R

G
A

N
IT

ZA
C

IÓ
 Què és per tu ser una persona compromesa amb 

l’empresa? Valora el teu grau de compromís de l´1 al 10. 

Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Alguna vegada has trobat que les teves necessitats 

personals han estat enfrontades amb els objectius de 

l’empresa? Què va passar? Què vas fer? Quines 

conseqüències vas tenir? Què vas aprendre de tot plegat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Què implica per tu ser una persona responsable? Valora el 
teu grau de compromís de l´1 al 10. Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

        
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Operari/ària de 
planta 

Nom treballador Data 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

O
G

A
N

IT
ZA

C
IÓ

 I 
P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
 Organitza les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució. Treballa amb els recursos 

que té a la seva disposició de manera eficaç. Prioritza de forma adequada les diferents tasques. 

   

Realitza una programació d'activitats establint terminis per treure el millor profit del seu temps. Organitza la 

informació i documentació de forma òptima per garantir la seva accessibilitat i la seva qualitat. 

   

Programa i coordina les tasques a realitzar, assignant feines i establint temps, a efectes d'optimitzar el rendiment 
i donar la millor resposta possible als requeriments de la situació. Clarifica els rols, objectius i responsabilitats 
amb els seus companys/es, col·laboradors/es i superiors per garantir l'acompliment de la planificació. 

   

Planifica un conjunt de projectes o plans, on coordina de manera adequada els diferents recursos, sense perdre 
la visió global i de conjunt. Avalua de forma global i coherent les implicacions que suposa la seva planificació per 
altres àrees i departaments. Integra de manera eficient recursos de diferents àrees o departaments en la seva 
planificació. 

   

 

 

 

 



  
 
 

        
 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
O

R
D

R
E 

I Q
U

A
LI

TA
T 

Mostra preocupació per l’ordre i la higiene del lloc de treball i la bona definició dels procediments a seguir en el 

procés productiu. 

   

Comprova el seu propi treball abans d’entregar-lo. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 

d’acomplir els estàndards de qualitat. 

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 

segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres.    

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte les seves fases 

i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

C
O

M
P

R
O

M
ÍS

 A
M

B
 

L’
EM

P
R

ES
A

 

Té una bona relació amb els companys i superiors de l’empresa. Mostra disponibilitat i interès vers l’empresa. 

Sol ser puntual i té un aspecte curós. 

   

Tracta la informació amb una actitud que demostra confidencialitat. Actua correctament vers les normes i la 

política de l’organització. Mostra una gran predisposició a la disponibilitat horària i als canvis d’última hora, 

imprevistos, etc. 

   

Pren decisions i estableix prioritats i objectius per facilitar funcions i minimitzar despeses a l’empresa. Mostra 

una actitud de predisposició a la progressió professional i de fidelitat a l’empresa. 

   

 


