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CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

Identificació del títol:

Denominació: Tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia (LOE).

Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.

Durada: 2000 hores, durant dos cursos acadèmics.

Aquest cicle s’imparteix en modalitat DUAL.

S’imparteix en horari de matí (8 a 14.40h) i en horari de tarda (15h a

21.30h).



ESTUDIA

•Dos cursos acadèmics

•Model educatiu europeu

TREBALLA

•1 curs amb salari fix

•1 any d’experiència 
laboral

•Alta a la seguretat 
social

Empreses i institucions reconegudes

Alt percentatge d’inserció laboral

Modalitat de beca o contracte

Es combina l’ensenyament teòric

en el centre educatiu amb la

formació pràctica en l’empresa.

QUÈ ÉS LA FP DUAL?

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/Més informació sobre FP dual:

http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/


CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Com és la FP DUAL A l’Institut Les Vinyes?

Clica en el següent vídeo i ho veuràs.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=dybsQU_gfrw&feature=emb_logo


CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

Què aprendràs?

Dispensació, recepció i reposició de medicaments i tasques

administratives de l’Oficina de Farmàcia.

Informació als clients sobre la utilització de productes farmacèutics i

parafarmacèutics.

Realització i interpretació d’anàlisi clínics elementals i prevenció de

malalties.

Elaboració de Fórmules magistrals i preparats oficinals.



M1 Oficina de farmàcia

M2 Dispensació de productes farmacèutics

M3 Dispensació de productes parafarmacèutics

M4 Formulació Magistral

M5 Promoció de la salut

M6 Disposició i venda

M7 Operacions bàsiques de laboratori

M8 Primers auxilis

M9 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 

M10 Formació i orientació laboral

M11 Empresa i iniciativa emprenedora

M12 Anglès Tècnic

M13 Síntesi

M14 Formació en Centres de Treball

Mòduls Professionals:



CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

FP Dual

•Horari de matí o tarda.

•Durada: 2000 hores, 
repartides en dos cursos 
acadèmics.

•Formació en el centre 
educatiu: 1320 hores (6 
hores/diàries). 2n curs: dos 
dies d’assistència a classe. 

•Formació en Dual: 660 
hores* + 350 hores (FCT) 
durant tot el segon curs.

FP no Dual

•Horari de matí o tarda.

•Durada: 2000 hores, 
repartides en dos cursos 
acadèmics.

•Formació en el centre 
educatiu: 1650 hores (6 
hores/diàries).

•Formació en centres de 
treball (FCT): 350 hores.



CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

A Institut Les Vinyes disposem de dues aules

per fer pràctiques d’emmagatzematge de

medicaments, així com d’una aula d’informàtica

per fer pràctiques amb el programa de gestió de

Farmàcia.



CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

També fem pràctiques de dispensació de medicaments i de productes 

parafarmacèutics amb el mobiliari propi d’una Farmàcia.



CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

A Institut Les Vinyes també disposem

d’un laboratori Farmacèutic per elaborar

Fórmules magistrals i preparats oficinals.



Com hi pots accedir? 

Graduat d’Educació Secundària Obligatòria.

Títol de Tècnic d’altre CFGM.

Prova d’accés. Per presentar-s'hi cal tenir com
a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.



CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia

Capacitats prèvies.

✓ Aprovat de l’ESO.

✓Cert domini o facilitat per les ciències naturals:

biologia, física, química i càlculs elementals...

✓Interès per les ciències de la salut.

✓Ganes d’estudiar i d’aprendre..



Sortides professionals: què faràs
quan acabis?

Treballar a ...

✓Oficines de farmàcia.

✓Farmàcia hospitalària.

✓Establiments de parafarmàcia.



• Cursar altres CFGM:

✓Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria.

✓Tècnic en Emergències Sanitàries.

• Cursar un CFGS:

✓Tècnic de Laboratori Clínic i Biomèdic.

✓Tècnic en Dietètica.

Com et pots continuar formant
al centre?



FARMÀCIA COMUNITÀRIA

✓ OFICINES DE FARMÀCIA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET.

Empreses col·laboradores



FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

✓HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIES I PUJOL

✓FUNDACIÓ ESPERIT SANT

✓HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

Empreses col·laboradores



Aules d’InformàticaBiblioteca

Cantina

EL CENTRE TAMBÉ DISPOSA DE:



Línies 1 (parada Santa 

Coloma) i 9N (parada 

Singuerlín).

B14, B15, B18, B20, 

B27, B30, B80 i B84.

Com es pot arribar a l’INSTITUT LES VINYES?

c/ Amèrica, 53. Sta. Coloma G.

Telèfon: 93 391 16 61



Gràcies per la vostra 
atenció i fins aviat!

http://www.ieslesvinyes.org/

ieslesvinyes@xtec.cat

+34 93 391 16 61

Dilluns a divendres de 8 a 21:30 h

http://www.ieslesvinyes.org/
mailto:ieslesvinyes@xtec.cat
file://localhost/tel/+34933911661

