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CFGM DE  FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA  (DUAL) 
 
HORES:  2000 hores (2 cursos acadèmics) 
DISTRIBUCIÓ HORÀRIA:  1r en horari de matí, de 8:30 a 15:00, 2n en horari  de tarda. 
A partir del mes de juny del 1r curs, l’alumnat sel eccionat per fer Formació DUAL, 
farà part de la formació al centre i part a una far màcia de la zona amb Beca-salari. 
 
Amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat, formant professionals altament 
qualificats, el nostre centre treballa activament amb les empreses i entitats de l’entorn. 
Les principals línies de treball de nostre Projecte Educatiu són: 
ATENCIÖ PERSONALITZADA  
L’alumnat de GM té sessions de tutoria setmanals on es fa seguiment acadèmic de 
l’alumne/a i del grup-classe, activitats de formació en valors i intel·ligència emocional,  
control d’assistència diari amb SMS’s a les famílies i informes mensuals. Es dissenyen 
itineraris personalitzats i plans individualitzats si s’escau. En cas d’alumnat menor d’edat, 
el tutor/a s’entrevista amb les famílies com a mínim un cop al curs i sempre que ho 
sol·liciti la família.  
SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Durant els  2 cursos, hi ha programades sortides i activitats, per tal que l’alumnat pugui 
adquirir d’una forma pràctica i diferent coneixements tranversals que sens dubte els 
ajuden a assimilar i refermar els coneixements assolits a les unitats formatives: visites a 
laboratoris farmacèutics,  xerrades d’educació i formació per la salut, ....  
AULA-TALLER I LABORATORIS 
L’alumnat disposa d’una aula-taller per poder treballar la dispensació de productes, de 
classes pràctiques al laboratori de química i de classes al taller d’infermeria. 
EMPRENEDORIA 
Cada curs s’organitzen unes jornades per fomentar l’actitud emprenedora en l’alumnat, 
amb tallers i xerrades impartides per experts i ex-alumnes del centre. 
INNOVACIÓ 
El centre desenvolupa i participa en projectes d’innovació propis, amb altres centres i 
amb la universitat. Els projectes són desenvolupats per alumnes i professorat i 
subvencionats per les empreses que els encarreguen o bé per fons públics ja destinats a 
innovació educativa. 
MODALITAT SEMIPRESENCIAL 
Per tal de facilitar el seguiment dels estudis a les persones que per motius de treball, tenir 
cura d’altres persones, o bé qualsevol altra circumstància excepcional que els hi impedeix 
o dificulta d’assistir a totes les hores lectives, l’Institut Baix Camp ofereix a l’alumnat de 
cicles formatius la modalitat d’estudis semipresencials. L’alumne/a ha de sol·licitar-ho en 
el moment de la matrícula a secretaria (o si es dona el cas durant el cus, al tutor/a de 
grup), pactar l’horari abans de l’inici de curs i acreditar els motius documentalment.  
ERASMUS+: POSSIBILITAT DE FER LES PRACTIQUES A L’ES TRANGER 
Cada curs alguns alumnes poden gaudir de beques ERASMUS+ per anar durant 1 mes a 
fer practiques en empreses d’altes països. És una experiència personal i professional 
molt enriquidora per l’alumnat. 

 
• Per accedir a un CFGM cal disposar del títol d’ESO o de la Prova d’accés a GM.  
 

Mòduls Professionals Hores  Unitats formatives Hores UF DUAL  Curs 

MP01 Oficina de farmàcia 165 

UF1 Organització farmacèutica 20   1 
UF2 Control d'existències 45 34 2 
UF3 Documents de compravenda 39 28 2 
UF4 Documents de dispensació 46 35 2 

MP2 Dispensació de 
productes faramcèutics 

264 

UF1 Protocols de dispensació 50   1 
UF2 Farmacologia 30   1 
UF3 Terapèutica 55   1 
UF4 Dispensació hospitalària 30   1 
UF5 Homeopatia 33 18 2 
UF6 Fitoteràpia 33 18 2 
UF7 Protocols de dispensació (II) * 33 30 2 

MP3 Dispensació de 
productes farmacèutics 

231 

UF1 Parafarmàcia 20   1 
UF2 Dermofarmàcia 65   1 
UF3 Dietètica 45   1 
UF4 Biocides 20   2 
UF5 Productes sanitaris 24   2 
UF6 Ortopèdia i pròtesis 24   2 
UF 7 Pràctiques de parafarmacia *  33 29 2 

MP04 Formulació magistral 132 
UF1 Normes de correcta elaboració 35   2 
UF2 Elaboració de fórmules 97   2 

MP05 Promoció de la salut 132 

UF1 Educació per la salut 33   1 
UF2 Controls analítics 33   1 
UF3 Comunicació amb l'usuari i 

col·laboració en el consell 
farmacèutic 

66 43 2 

MP06 Dispensació i venda 
de productes 

66 
UF1 Atenció a l'usuari 33 21 2 
UF2 Organització i venda de producte 33 21 2 

MP07 Operacions bàsiques 
de laboratori 

132 

UF1 Material i instruments de laboratori 30   1 
UF2 Preparació de dissolucions 32   1 
UF3 Separació de mescles de 

substàncies 
20   1 

UF4 Identificació de substàncies 30   1 
UF5 Presa de mostra 20   1 

MP08 Primers auxilis 66 
UF1 Recursos i trasllat d'accidentats 22   1 
UF2 Suport vital bàsic (SVB) i DEA 22   1 
UF3 Atenció sanitària d'urgència 22   1 

MP09 Anatomofisiologia i 
patologia bàsica 

132 

UF1 L'organització del cos humà 22   1 
UF2 La salut i la malaltia 22   1 
UF3 El moviment i la percepció 22   1 
UF4 L'oxigenació i la distribució de sang 22   1 
UF5 El metabolisme i l'excreció 22   1 
UF6 La regulació interna i la seva relació 

amb l'exterior 
22   1 

MP10Formació i orientació 
laboral 

99 
UF1 Incorporació al treball 66   1 
UF2 Prevenció de riscos laborals 33   1 

MP11 EIE 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66   2 
MP12 Anglès tècnic 99 UF1 Anglès tècnic 99   1 
MP13 Síntesi 66 UF1 Síntesi 66 33 2 

MP14 FCT 350  Formació en centres de treball.   
 

 2 
 


