
2 cursos acadèmics Tècnic/a en
Farmàcia i Parafarmàcia

Sanitat 2.000 hores
inclou pràctiques en empresa

SEMINARIS

WORKSHOPS

CONFERÈNCIES
Organitza:

Jornades Sociosanitàries

ELS NOSTRES COMPROMISOS

FORMACIÓ PRÀCTICA, EXIGENT I RESPONSABLE

Tot això persegueix un únic objectiu, facilitar a l'alumne un futur professional 
responsable i amb possibilitats d'actualització i de creixement personal. 

RELACIONS INTERNACIONALS

El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar els nostres 
 alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres 
 fronteres, mitjançant la realització de pràctiques a l’estranger (ERASMUS).

INNOVACIÓ

L'ús de les tecnologies dins i fora de l'aula suposa una millora contínua en 
la tasca docent dels nostres professors i una millora en la capacitat 
tecnològica dels nostres alumnes.   

TRACTE PERSONALITZAT

Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a 
les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves 
competències i habilitats ens permetrà potenciar-les i complementar-les.  

VINCLE AMB EMPRESES

Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els 
programes formatius a les seves exigències, elevant així el nivell 
d'ocupabilitat dels nostres alumnes.
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Aquests estudis capaciten a l’alumne a assistir en la dispensació i elabora-
ció de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes 
parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques 
administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions 
de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

A establiments de venda de productes
farmacèutics i parafarmacèutics

A establiments de venda de productes
relacionats amb la salut humana o animal 

A establiments de venda de productes
de cosmètica, fitoteràpia i altres. 

A petits laboratoris d’elaboració de
productes farmacèutics i afins.

A magatzems de medicaments
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OFICINA DE FARMÀCIA
UF1. Organització farmacèutica 
UF2. Control d’existències 
UF3. Documents de compravenda 
UF4. Documents de dispensació 

Controlar els productes, materials i la documentació en 
establiments de farmàcia, parafarmàcia i magatzems de medica-
ments.

DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS 
UF1. Protocols de dispensació 
UF2. Farmacologia 
UF3. Terapèutica 
UF4. Dispensació hospitalària 
UF5. Homeopatia i fitoteràpia

Col·laborar en la dispensació de productes farmacèutics 
informant els usuaris sobre la seva utilització. Col·laborar en els 
seguiment de paràmetres somatomètrics i constants vitals.

DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS 
UF1. Parafarmàcia 
UF2. Dermofarmàcia 
UF3. Dietètica 
UF4. Biocides 
UF5. Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesi

Col·laborar en la dispensació, venda o distribució de productes i 
materials sanitaris i parafarmacèutics, informant als usuaris 
sobre la seva utilització, sota supervisió.

FORMULACIÓ MAGISTRAL 
UF1. Normes de correcta elaboració 
UF2. Elaboració de fórmules

Col·laborar en l'elaboració de formules magistrals, preparats 
d'oficina, dietètics i cosmètics, sota la supervisió del facultatiu 
corresponent.

PROMOCIÓ DE LA SALUT 
UF1. Educació per a la salut 
UF2. Controls analítics 
UF3. Comunicació amb l’usuari i col·laboració en el consell farmacèutic 

Assistir en les fases preanalítiques i postanalítiques d'anàlisis 
clíniques elementals i normalitzades, sota la supervisió del/de la 
facultatiu. Col·laborar en la promoció, protecció de la salut prevenció 
de malalties i l'educació sanitària sota la supervisió del facultatiu. 

DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES 
UF1. Atenció a l’usuari
UF2. Organització i venda de productes

Aplicar tècniques d’atenció a usuaris descrivint i aplicant 
procediments i protocols de comunicació. Efectuar activitats de 
venda de productes parafarmacèutics, descrivint i aplicant les 
fases d’un procés de venda.

OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI 
UF1. Material i instruments de laboratori 
UF2. Preparació de dissolucions 
UF3. Separació de mescles de substàncies
UF4. Identificació de substàncies
UF5: Presa de mostres  

Mantenir material i instal·lacions de serveis auxiliars de laboratori, 
identificant els recursos i relacionant els instruments adequats amb les 
principals tècniques emprades. Preparar diferents tipus de 
dissolucions de concentració determinada, realitzant els càlculs 
necessaris i emprant la tècnica i l’equip apropiats. Separar els 
constituents d’una mescla de substàncies per mitjà d’operacions 
bàsiques, Aplicar tècniques habituals per a la presa de mostres seguint 
els principals procediments d’identificació, conservació i registre. 

PRIMERS AUXILIS 
UF1. Recursos i trasllat d’accidentats
UF2. Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors
UF3. Atenció sanitària d’urgència
 

Realitzar la valoració inicial de l’assistència en una urgència 
descrivint-ne els riscos, recursos disponibles i tipus d’ajut necessa-
ri. Aplicar procediments d’immobilització i mobilització, tècniques de 
suport vital bàsic i de primers auxilis en patologies d’urgència 
descrivint-les i relacionant-les amb l’objectiu que s’ha d’assolir.

MÒDULS PROFESSIONALS I UNITATS FORMATIVES RECURSOS
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Farmàcia i Parafarmàcia

ANATOMOFISIOLOGIA I PATOLOGIA BÀSIQUES
UF1. L’organització del cos humà, la salut i la malaltia
UF2. El moviment i la percepció 
UF3. L’oxigenació i la distribució de sang  
UF4. El metabolisme, l’excreció la regulació interna i la relació amb l’exterior

Reconèixer l’estructura jeràrquica i l’organització general de 
l’organisme. Localitzar estructures anatòmiques, diferenciant els 
sistemes convencionals de topografia corporal. Reconèixer els 
sistemes relacionats amb el moviment, la percepció i la relació, 
descrivint l’estructura, el funcionament i les malalties del sistema 
nerviós, els sentits i l’aparell locomotor, de l’aparell cardiocirculatori, 
de l’aparell respiratori i de la sang.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
UF1: Incorporació al treball
UF2: Prevenció de riscos laborals

Selecciona oportunitats d'ocupació, identificant les diferents 
possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al llarg de 
la vida. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i 
col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l’entorn laboral del 
tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència.

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.
UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

Reconeix les capacitats associades a la iniciativa 
emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels 
llocs de treball i de les activitats empresarials.

ANGLÈS TÈCNIC
UF1: Anglès tècnic

Reconèixer informació professional i quotidiana relacionada amb 
el sector farmacèutic inclosa en discursos orals emesos en 
llengua estàndard, analitzant el contingut global del missatge i 
relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents

SÍNTESI
UF1: Síntesi

Aplicant tots els coneixements adquirits en els diferents mòduls, 
els alumnes elaboraran un treball de síntesi.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL. Desenvolupar en un entorn real, empresa o entitat, la formació 
assolida en el centre educatiu.




