Cicle Formatiu de Grau Mitjà
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
2000 hores: 1584 Lectives + 416 FCT | Horari: Tarda

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

COMPETÈNCIA GENERAL

•
•
•
•
•

Assistir en la dispensació i elaboració 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.
CONTINGUTS DEL CICLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MP01. Oficina de farmàcia
MP02. Dispensació de productes farmacèutics
MP03. Dispensació de productes parafarmac.
MP04. Formulació magistral
MP05. Promoció de la salut
MP06. Disposició i venda de productes
MP07. Operacions bàsiques de laboratori
MP08. Primers auxilis
MP09. Anatomofisiologia i patologia bàsiques
MP10. Formació i orientació laboral
MP11. Empresa i iniciativa emprenedora
MP12. Anglès tècnic
MP13. Síntesi
MP14. FCT. Formació en centres de treball

CAMP PROFESSIONAL
Com a Tècnic en Farmàcia i Farmàcia exerciràs
l’activitat en establiments de venda de productes
farmacèutics, parafarmacèutics i en general productes relacionats amb la salut humana o animal,
així com amb la cosmètica, fitoteràpia i d’altres
productes. De la mateixa manera podràs exercir
professionalment en petits laboratoris.

Personal tècnic en farmàcia
Personal tècnic auxiliar de farmàcia
Personal tècnic de magatzem de medicament
Personal tècnic en farmàcia hospitalària
Personal tècnic en establiments de parafarmàcia

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar
la sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu
amb el nostre Centre presencialment, per telèfon
o via mail.
Informa’t a la secretaria acadèmica de les vies
d’accés i continuitat cap a d’altres cicles formatius.
A més d’altres especialitats de formació professional de grau mitjà, al Balmes també tindràs continuïtat cap als Cicles de Grau Superior com
Màrqueting i publicitat, Assesoria d’imatge i
Sistemes de telecomunicacións i informàtics.
PROGRAMA D’FP DUAL
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