
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Operador/a de selecció i classificació de residus 
 

Ocupació Operari/ària selecció de residus 

Família 
Recollida, tractament i eliminació de residus/ Recollida de residus no 

perillosos 

 

Índex 
1 Descripció del lloc de treball 

2 Formació 

3 Tasques i funcions del lloc de treball 

4 Competències del lloc de treball 

5 Entrevista de selecció 

6 Fitxes 

 

1. Descripció del lloc de treball 

S’encarrega, mediant el triatge manual, de seleccionar el material susceptible de ser 

recuperat per a un posterior reciclatge, llençant aquelles restes que no siguin objecte de 

recuperació o reciclatge. 

 

2. Formació 

Formació reglada i graduats 

 Obligatori Certificat d’Estudis Primaris. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, es realitza a la mateixa empresa. 

 Valorable Certificat Professionalitat en operacions bàsiques en planta química.  

Interessos de l’empresa 

 Valorable experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector químic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

 Rep la planificació de les tasques de l’encarregat/da de planta que ha de realitzar durant la 
seva jornada. 

 Utilitza els EPIs i el vestuari apropiat que l’empresa li proporciona, amb caràcter obligatori. 

 Rep els residus que arriben a planta, donant el suport necessari al conductor del camió per la 
realització d’un correcte aparcament en el local per la posterior descàrrega del material. 

 Descarrega el material del camió i ho apila en un espai reservat pel seu emmagatzematge a 
la planta. 

 Realitza el triatge dels diferents residus segons característiques, amb un triatge específic pel 
metall. 

 Segons el tipus de material, el situarà en un contenidor o en altre lloc específic que 
correspongui. 

 El material que no sigui classificable per la seva recuperació o reciclatge, s’emmagatzema pel 
seu trasllat a la planta d’abocador de residus que correspongui, en altres instal·lacions 
externes. 

 Si hi ha hagut alguna incidència ho comunica al/a la responsable de planta. 

 Al finalitzar la jornada, desa les eines i/o estris en el lloc corresponent. 

 Manté la maquinària i els utensilis en les condicions idònies que garanteixin la higiene dels 
equips. 

 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 Mostra preocupació per l’ordre i la claredat Classificació correcte de residus metall 

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. 

 Vol que l'espai de treball, els rols, les 
expectatives, les tasques i les dades estiguin 
clars, i, sovint, per escrit. 

 Manté el seu espai de treball ordenat 
(documentació, eines, etc.) per ser utilitzats pels 
altres. 

 Segueix les normes i procediments establerts. 

 Es rigorós/osa en el seu treball i mostra 
preocupació per no cometre errors. 

 Identifica els diferents materials i realitza la tria 
segons la seva tipologia, sempre seran matèries 
de metall.  

 És important classificar els productes i 
organitzar-los pel seu posterior reciclatge. 

 Donar suport tant als responsables com altres 
companys/es de planta, ja sigui per facilitar o 
agilitzar les tasques a realitzar per altres 
companys/es. 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Aprenentatge i utilització de coneixements Manté i comparteix  coneixements 
Coneix el funcionament de l’ordinador que 

processarà la fabricació 

L’aprenentatge i la utilització de coneixements 
implica la inquietud i curiositat constant per 
aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de 
posar en pràctica i ampliar els coneixements 
tècnics, professionals o de gestió, així com 
transferir aquells coneixements relacionats amb 
el treball. La persona continua desenvolupant-se i 
adquirint nous coneixements per iniciativa pròpia 

 No es limita a ser un/a expert/a en el seu àmbit, 
sinó que busca informació, es documenta i 
indaga en altres matèries que no coneix. 

 Divulga i posa en pràctica els coneixements que 
va adquirint en el seu lloc de treball. 

 Com a expert/a en la seva matèria, actua com a 
suport, oferint i transmetent els seus 
coneixements als altres. 

 Pregunta a persones expertes per aprofundir i 
millorar els seus coneixements. 

 Realitza les  tasques seguint els processos i 
protocols establerts. 

 Mostra interès, pregunta el que no entén. 

 No es distreu ni perd el temps. 

 Posa en pràctica els coneixements apresos 
respecte a la classificació i la identificació de 
materials. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 
 Entrevista per competències: operari/ària selecció de 

residus 
1 molt malament/5 molt bé 

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: 

A
P

R
EN

EN
TA

TG
E 

Explica’m els aprenentatges més ràpids que hagis tingut 

mai a la vida. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu alguna situació laboral en què t’hagi costat 

aprendre alguna cosa. On estava la dificultat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Classificació residus 
Nom treballador: Data: 

 

 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, així com per 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 
A

P
R

EN
EN

TA
TG

E 

Està disposat/da a fer esforços per adquirir nous coneixements. Reconeix i accepta l’experiència dels altres i 

sol·licita opinions i idees en enfrontar-se amb nous desafiaments. 

   

Participa activament en activitats d’aprenentatge sistemàtic. Presenta una actitud de curiositat davant dels nous 

coneixements. 

   

Consulta constantment sobre noves fonts d’informació per l’adquisició de nous coneixements, com llibres, 

publicacions, internet, etc. Busca informació més enllà de les preguntes rutinàries. 

   

Es caracteritza per desenvolupar una actitud constant i sistemàtica d´autoaprenentatge, esdevé una persona a la 

qual els altres recorren per obtenir coneixements i informació científico-tècnica. Està constantment 

actualitzat/ada. 

   

 


