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Metodologia ABP
Aprenentatge basat en projectes, enfocat a que l’alumne pugui donar solució a un problema 
plantejat de manera autò-noma. Es potencia l’adquisició d’habilitats, coneixements i actituds, 
on la recerca, la reflexió i el treball en equip en són els aspectes principals. 

Aula taller
Disposem de productes de farmàcia i parafarmàcia amb taulell 
de venda i el programa informàtic específic Nixfarma (gestió de 
magatzem i dispensació de productes).

Seminaris i visites

Seminaris amb professionals de l’àmbit com fitoteràpia, homeopatia, 
odontologia, cosmètica, etc. Tamé fem visites a Fires de Farmàcia 
(Infarma), farmàcia hospitalària de la Fundació Althaia, empreses 
distribuïdores farmacèutiques (Alliance, Cofares...).

Pràctiques i tallers

Pràctiques d’aparadorisme de productes de parafarmàcia i 
realització de tallers com: 

- Simulació SPD (Servei Personalitzat de Dosificació)

- Realització de fórmules magistrals al laboratori (cremes, 
càpsules, pólvores, xarops...).

- Tallers d’educació sanitària per a nens de Primària

Projecte Farmàcia Activa:
Projecte col·laboratiu amb farmàcies de Manresa:

Realització de campanyes de salut (tríptics, pòsters i xarxes socials) 
i disseny d’aparadors a farmàcies properes de l’escola.

• Disseny de blogs i newsletters de farmàcia.

• Simulació de dispensació i venda de productes, gestió d’estocs i

resolució de casos comuns a la farmàcia

Suport vital bàsic + DEA 
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del 
Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.



Competència
La competència general d’aquest títol consisteix a 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.

Acreditació
Tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia.

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics. Possibilitat de fer hores de formació en 
DUAL (on es combina la formació a l’aula i a l’empresa).

DUAL: 1.336 h al centre i100 h FCT en empreses del sector.     
978 h formació DUAL al centre de treball remunerat.

NO DUAL: 1.584 h al centre i 416 h FCT en empreses del sector

Horari
1r curs: de dilluns a divendres en torn de matí

2n curs. DUAL: tres matins a la setmana

NO DUAL: quatre matins a la setmana

Accés a GM
• Graduat en ESO

• Tenir un títol de tècnic/a

• Haver superat la prova d’accés als Cicles de Grau Mitjà

• Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)

• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics

• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 
25 anys

Sortides professionals
• Tècnic/a auxiliar de farmàcia

• Tècnic/a de farmàcia o de magatzem de medicaments

• Tècnic/a en una farmàcia hospitalària o en un establiment de 
parafarmàcia.

Col·laboració amb 
professionals del sector
Durant tot el curs es realitzen col·laboracions amb empreses i 
professionals externs per completar la formació i estar al dia en 
quan a avenços tecnològics.

Empreses col·laboradores
Empreses que participen en la formació pràctica dels nostres 
alumnes:

• Fundació Althaia

• Sant Andreu Salut

• Centres d’Atenció Primària de la Catalunya Central

• Fundació Ampans

Continuïtat

• Cicles Formatius de Grau Superior

• Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà

• Món laboral
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01 Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)

05 #2BE: Projecte de creixement personal, lideratge i transformació

02 Projecció internacional i Programa Erasmus+

03 Innovació oberta: Segell metodològic propi

04 Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Premi Formació Professional de 
Catalunya reconegut amb les millors 
pràctiques innovadores de l’any 2022
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