
FARMÀCIA i PARAFARMÀCIA
Grado Mitjà – Sanitat

• Cursos: 2
• Hores: 1600 lectives / 400 Empresa
• Horari: matins
• Modalitat: presencial

Descripció del cicle
Vols estar en condicions de dispensar i elaborar productes farmacèutics i afins? T'agradaria

realitzar  la  venda de productes  parafarmacèutics,  fomentant  la  promoció de la  salut,  i  executar
tasques de control en un magatzem de medicaments? 

Et motiva poder tenir el teu propi negoci creant una parafarmàcia? I tenir una parafarmàcia
online?  

Amb el cicle formatiu Tècnic en farmàcia i parafarmàcia podràs treballar en una farmàcia,
en un magatzem de medicaments, en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia
(fins i tot tenir el teu propi establiment).  

La competència general  d'aquest cicle formatiu consisteix en 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
d'emmagatzematge, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.  

Treballar en?
Un  titulat  en  el  cicle  formatiu  Tècnic  en  farmàcia  i  parafarmàcia  és  un  professional

polivalent  i  adaptable a  qualsevol  tipus  de treball  en les àrees  de les farmàcies,  parafarmàcies,
magatzems de medicaments i farmàcies hospitalàries. Aquests estudis et serviran per posar les bases
sobre les quals construir una carrera professional en el sector de la sanitat.

Portaràs  a  terme  la  teva  activitat  treballant  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  altres;  en  petits  laboratoris  d'elaboració  de  productes
farmacèutics i afins. 

Organització dels estudis

Mòduls de primer curs
• Anatomofisiologia i patologia bàsica  

• Dispensació de productes parafarmacèutics  
• Disposició i venda  
• Formació i orientació laboral  
• Operacions bàsiques de laboratori  
• Primers auxilis  
• Promoció a la salut 

Mòduls de segon curs
• Dispensació de productes parafarmacèutics  

• Empresa i iniciativa emprenedora  
• Formació en centres de treball 
• Formulació magistral  
• Oficina de farmàcia  


