
FAMÍLIA PROFESSIONAL 

Sanitat

DURADA 

Dos cursos acadèmics
2.000 hores 

(inclou pràctiques)

HORARIS

1r curs: matins
2n curs: tardes

TITULACIÓ OBTINGUDA
Tècnic/a Superior en 

Laboratori Clínic 
i Biomèdic

El cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic està dirigit a tots/es aquells/es 
estudiants que volen desenvolupar la seva activitat professional en l’entorn d’un laboratori, sigui 
clínic o d’investigació. Aquest cicle capacita els/les estudiants per a fer estudis analítics de mostres 
biològiques, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes i seguint els 
protocols, per donar suport a la prevenció, al diagnòstic, al control i al tractament de la malaltia, així 
com a la investigació. La nostra metodologia pràctica amb professorat conformat per professionals en 
actiu permet donar una visió 360 graus a l’alumnat i preparar-lo per al món laboral des del primer dia.  

CICLE FORMATIU DE 
GRAU SUPERIOR

TITULACIÓ OFICIAL | ADAPTADA A FP DUAL

LABORATORI CLÍNIC 
I BIOMÈDIC



LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
Formació Professional - CFGS

50 ANYS FORMANT ELS TALENTS DEL FUTUR 
QUI SOM

Vies d’accés
· Títol de Batxillerat
· CFGM/CFGS
· Prova d’accés a CFGS
· Accés a la universitat +25

Sortides professionals
· Analista de mostres a laboratori clínic
· Tècnic de diagnòstic, tractament, 
  gestió i i investigació
· Especialista en laboratori
· Tècnic/a de laboratori de diagnòstic clínic
· Tècnic/a de laboratori d’investigació i experimentació
· Tècnic/a de laboratori de toxicologia
· Delegat/a comercial de productes hospitalaris

Sortides acadèmiques
· Altres cicles formatius 
  de grau superior
· Graus universitaris

Amb més de 50 anys d’història, el Grup Stucom és una institució educativa de referència a Barcelona, 
que té per objectiu preparar professionals d’alt nivell desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, 
emocionals i pràctiques. Som pioners per les nostres instal·lacions i mitjans d’avantguarda, pel nostre 
expert professorat i pel tracte individualitzat dels estudiants i de les famílies. Impulsem el talent individual, 
amb una formació en valors i aplicant una metodologia humanista i propera alhora que holística.
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05Tècniques generals de laboratori 

Gestió de mostres biològiques 

Tècniques d’anàlisi hematològic 

Formació i orientació laboral Formació en centres de treball 

Biologia molecular i citogenètica Tècniques d’immunodiagnòstic 

Fisiopatologia general 

Empresa i iniciativa emprenedora 

04 Anàlisi bioquímica

Microbiologia clínica 

Mòdul Mòdul1r curs 2n curs

Alguns dels nostres col·laboradors de pràctiques: #StucomÉsDemà 

11
Projecte de laboratori 
clínic i biomèdic 

www.stucom.com

CENTRE PELAI
933015696
C/Pelai, 8 08001 Barcelona

CENTRE CÒRSEGA
933218377
C/Còrsega, 409 08037 Barcelona

twitter.com/stucom

facebook.com/stucombarcelona

instagram.com/stucom

head
heart

hands

linkedin.com/school/stucombcn

Centre homologat i concertat per: 


