
joviat.com

ES
C

O
LA

 P
RO

FE
SS

IO
N

A
L GS Laboratori

clínic i biomèdic 
Cicle Formatiu de Grau Superior
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Gran ventall de pràctiques  
al laboratori

• Anatomia: disseccions, seminograma, anàlisis glucèmics, 
microscòpia, etc.

• Tècniques microbiològiques: cultius bacterians, tincions, 
antibiograma, etc.

• Tècniques moleculars: electroforesi, Southern blot, etc.

• Tècniques químiques: dissolucions, valoracions àcidbase, 
determinació del pH, etc.

• Tècniques immunològiques: elisa, immunodifusió radial, etc.

• Tècniques hematològiques: extraccions sanguínies, frotis 
sanguini, hematòcrit, retracció del coàgul, etc.

• Tècniques bioquímiques: espectrofotometria, anàlisis d’orina i 
de sang, etc.

• Estudis genètics amb mosques Drosophila melanogaster

CLIL

Impartició d’alguns continguts curriculars en anglès. Realització 
d’un article científic en el projecte de síntesi.

Organització i difusió de la 
Marató de Donants de Sang de 
Joviat juntament amb el Banc de 
Sang i Teixits.



 

Competència
La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar 
estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols 
normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat 
i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, 
perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al 
control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la 
investigació, seguint els protocols establerts en la unitat

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

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
449 hores FCT en empreses del sector.
Possibilitat de fer hores en format DUAL.

Horari
De dilluns a divendres en torn de tarda

Continguts
• Gestió de mostres biològiques

• Tècniques generals de laboratori

• Fisiopatologia general

• Microbiologia clínica

• Biologia molecular i citogenètica

• Anàlisi bioquímica

• Tècniques d’immunodiagnòstic

• Tècniques d’anàlisi hematològica

• Formació i orientació laboral

• Empresa i iniciativa emprenedora

• Projecte de laboratori clínic i biomèdic

• Formació en centres de treball

Àmbit professional i de treball
Exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes 
i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, en l’àrea 
del laboratori d’anàlisis clíniques i en el diagnòstic, tractament, 
gestió i investigació.

Sortides professionals
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món 
laboral com a:

• Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic

• Tècnic/a especialista en laboratori

• Ajudant/a tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació

• Ajudant/a tècnic/a en laboratori de toxicologia

• Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Accés a GM

• Tenir títol de batxillerat

• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior 
(Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental

• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)

• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles 
formatius de grau superior (CAS)

• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau 
superior

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent

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

Continuïtat
• Altres Cicles Formatius

• Estudis universitaris de grau

• Món laboral

Què oferim?

• Tutoria individualitzada
• Noves metodologies
• Potenciem la relació família-escola
• Borsa de trebal
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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

Segueix-nos a:


