
 

 

 

 
 
 
 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: 

SANITAT 
 
 
 
 
TÈCNIC SUPERIOR EN  
 

LABORATORI CLÍNIC  I BIOMÈDIC 
 
 
 
 
 
 
Durada dels estudis 2.000 hores 
 

  1.584 hores en el centre docent 
  416 hores en el centre de treball (pràctiques) 
 
 
2 cursos acadèmics 



 

COMPETÈNCIA GENERAL 

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 d’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint 
els protocols establerts en la unitat assistencial. 

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS 

 

 Organitzar i gestionar al seu nivell l'àrea de treball, realitzant el control 
d'existències segons els procediments establerts. 

 Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic de la unitat, i 
distribuir-les en relació amb les demandes clíniques i/o analítiques, 
assegurant la seva conservació al llarg del procés. 

 Garantir la qualitat del procés, assegurant la traçabilitat, segons els protocols 
establerts. 

 Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i 
seguretat. 

 Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant  tècniques de 
processament preanalític i seguint els protocols de qualitat i seguretat 
establerts. 

 Avaluar la coherència i la fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, 
utilitzant les aplicacions informàtiques. 

 Aplicar tècniques d'anàlisi genètica a mostres biològiques i cultius cel·lulars, 
segons els protocols establerts. 

 Realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, seguint els 
protocols normalitzats de treball i complint les normes de qualitat. 

 Realitzar anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius, segons 
els protocols de seguretat i protecció ambiental. 

 Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant procediments en funció de 
la determinació sol·licitada. 

 Realitzar tècniques d'anàlisi hematològic, seguint els protocols establerts. 

 Assegurar el compliment de les normes i mesures de protecció ambiental i 
personal, identificant la normativa aplicable. 

 Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els 
coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn 
professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en 
l'aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i 
la comunicació. 

 Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en 
l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora 
en el treball personal i en el dels membres de l'equip. 

 Organitzar i coordinar equips de treball i assegurar l'ús eficient dels recursos, 
amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament d’aquest, mantenint 



relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als 
conflictes de grup que es presentin. 

 Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva 
responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la 
informació o coneixements adequats, i respectant l'autonomia i la 
competència de les persones que intervenen en l'àmbit del seu treball o 
institució per a la qual es treballi. 

 Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu 
equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals 
i ambientals, d'acord amb el que estableix la normativa i els objectius de 
l'empresa. 

 Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat 
universal i de «disseny per a tothom», en les activitats professionals incloses 
en els processos de producció o prestació de serveis. 

 Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita empresa 
i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la 
responsabilitat social. 

 Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva 
activitat professional, incloent les relacionades amb el suport vital bàsic, amb 
responsabilitat social aplicant principis ètics en els processos de salut i els 
protocols de gènere d'acord amb el que estableix la legislació vigent, 
participant activament en la vida econòmica, social i cultural. 

 
 

CAMP PROFESSIONAL 
 
Aquest tècnic exercirà la seva activitat professional en el sector sanitari, en l’àrea 
del laboratori d’anàlisis clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió i 
investigació. 
Les principals ocupacions i llocs de treball són: 

 Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic 

 Tècnic/a especialista en laboratori (exemple, en indústries alimentàries) 

 Ajudant tècnic en laboratori d’investigació i experimentació 

 Ajudant tècnic en laboratori de toxicologia 

 Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mòdul 1  198 hores 
 
GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES 
En aquest mòdul es treballen els continguts que es detallen a continuació. 

 Organització del sistema sanitari espanyol 

 Identificació de la documentació del laboratori 

 Identificació de mostres biològiques 

 Realització, segons el protocol de la unitat, de la recollida i distribució de 
mostres biològiques.  

 Selecció de tècniques de conservació, emmagatzematge, transport i 
enviament de mostres. 

 Aplicació de protocols de seguretat i prevenció de riscos en la 
manipulació de productes químics i biològics. 

 
 

Mòdul 2 198 hores 
 
TÈCNIQUES GENERALS DE LABORATORI 
En aquest mòdul es treballen els continguts que es detallen a continuació. 

 Classificació de materials, equips bàsics i reactius. 

 Aplicació de protocols de seguretat i prevenció de riscos en el laboratori. 

 Realització de dissolucions i dilucions. 

 Aplicació de procediments de separació de substàncies. 

 Realització de la valoració tècnica de la coherència i la fiabilitat dels 
resultats. 

 Realització de tècniques de microscòpia i digitalització d’imatges 

 Aplicació de sistemes de gestió de la qualitat en el laboratori 

 

 
Mòdul 3 132 hores 
 
BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA 
En aquest mòdul s’expliquen els continguts que se citen a continuació. 

 Processos que es realitzen en els laboratoris de citogenètica i biologia 
molecular. 

 Realització de cultius cel·lulars 

 Aplicació de tècniques d’anàlisis cromosòmiques 

 Aplicació de tècniques d’extracció d’àcids nucleics 

 Aplicació de tècniques de PCR i electroforesi a l’estudi dels àcids nucleics 

 Aplicació de tècniques d’hibridació amb sonda 

 Determinació de mètodes de clonació i seqüenciació de l’ADN 
 

 



Mòdul 4 198 hores 

ANÀLISI BIOQUÍMIC 

En aquest mòdul s’expliquen els continguts que se citen a continuació. 

 Aplicació de tècniques utilitzades en el laboratori de bioquímica clínica 

 Anàlisi de magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme de 
glúcids, lípids, lipoproteïnes i proteïnes. 

 Anàlisi de magnituds bioquímiques relacionades amb els productes finals 
del metabolisme 

 Determinació d’enzims 

 Realització de tècniques d’estudi de mostres d’orina 

 Estudi de femtes i altres líquids corporals 

 Determinació de magnituds bioquímiques relacionades amb els trastorns 
dels equilibris hidroelectrolític i àcid base 

 Determinacions indicades en estudis especials  (hormonals, marcadors 
tumorals, fàrmacs, drogues...) 

 
 

Crèdit 5 165 hores 
 
MICROBIOLOGIA CLÍNICA 
En aquest mòdul es treballen els continguts següents. 

 Aplicació de procediments de prevenció de riscos laborals i protecció 
ambiental 

 Aplicació de tècniques de tinció i observació de microorganismes 

 Preparació de medis de cultiu de microorganismes 

 Aplicació de tècniques d’aïllament i recompte de microorganismes 

 Aplicació de tècniques d’identificació de bacteris, fongs i paràsits. 

 Identificació de virus 

 
 
Mòdul 6 165 hores 
 
TÈCNIQUES D’ANÀLISI HEMATOLÒGIC 
En aquest mòdul s’expliquen els continguts següents. 

 Realització de tècniques de tinció en extensions de sang perifèrica i 
medul·la òssia 

 Equips automàtics d’anàlisi hematològic 

 Aplicació de tècniques d’anàlisi  

 Realització de tècniques de valoració de l’hemostàsia i la coagulació 

 Aplicació de procediments per garantir l’hemocompatibilitat 

 Preparació d’hemoderivats 

 

 



Mòdul 7 99 hores 

TÈCNIQUES D’IMMUNODIAGNÒSTIC 

En aquest mòdul s’expliquen els continguts que es detallen a continuació. 

 Aplicació de tècniques basades en reaccions antigen-anticòs 
secundàries 

 Aplicació de tècniques basades en reaccions antigen-anticòs primàries 

 Detecció d’anticossos 

 Aplicació de tècniques d’estudi d’hipersensibilitat 

 Aplicació de tècniques d’identificació de poblacions cel·lulars per 
citometria de flux 

 Valoració de la funcionalitat de la immunitat cel·lular 

 Aplicació dels estudis de tipificació HLA 

 

 
Mòdul 8 198 hores 
 
FISIOPATOLOGIA GENERAL 
En aquest mòdul s’expliquen els continguts següents. 

 Estructura i organització general de l’organisme humà 

 Identificació del procés de desenvolupament d’una malaltia 

 Reconeixement dels trastorns del sistema immunitari 

 Identificació de les característiques de les malalties infeccioses 

 Identificació del procés de desenvolupament tumoral 

 Reconeixement de les manifestacions de malalties dels grans sistemes 
de l’organisme (respiratori, nerviós, òrgans dels sentits, digestiu i 
urogenital) 

 Reconeixement de trastorns hemodinàmics i vasculars 

 Reconeixement dels trastorns endocrino-metabòlics i de l’alimentació. 

 

Mòdul  9 99 hores 

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 

Aquest és un mòdul comú per a tots els cicles formatius que ajuda l’alumnat a 

entendre els mecanismes de la inserció laboral.  

Per això pretén ser una guia per construir o triar un itinerari professional. 

Consta d’un currículum general bàsic instrumental per a totes les professions, ja 

que conté continguts essencials com ara l’orientació i la inserció laboral, la 

legislació i les relacions laborals, l’economia, l’organització empresarial i la salut 

laboral. 

 

 
 



Mòdul 10 66 hores 
 
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 
Aquest és un mòdul comú a tots els cicles formatius que ajuda l’alumnat a saber 
com crear la seva pròpia empresa. 
La idea és que si l’alumne/a té iniciativa, se li donin els recursos per poder portar 
les seves idees a la pràctica. Cal que conegui quins passos cal fer a nivell de 
l’administració per poder muntar un negoci, quins ajuts pot rebre... 

 
 
Mòdul 11 66 hores 
 
PROJECTE DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 
El projecte és un treball que es realitza al llarg de dues setmanes i en què hi 
intervenen els diferents continguts de tots els mòduls que formen el cicle. 
El projecte ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits, tot 
globalitzant-los i interrelacionant-los i, si s’escau, completant tots aquells 
continguts que ens puguin mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d’assoliment 
dels objectius generals del cicle.  
Al llarg d’aquest mòdul l’alumne/a ha de demostrar capacitat d’autonomia en 
l’organització del treball i, també, cooperació i col·laboració en el treball en equip. 
Finalment, cal lliurar un treball escrit en què hi ha de constar tota la feina que 
s’ha fet: procediments emprats, interpretació dels resultats, informació 
bibliogràfica, conclusions... També s’ha d’exposar el treball davant d’un tribunal 
compost per diversos professors/es. 
 
 

Mòdul 12 416 hores 
 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL  

En aquest mòdul es realitzen 4h diàries de pràctiques durant un període de 104 
dies, que no es comencen fins al tercer trimestre de primer curs o al segon curs. 
L’alumne/a entra en contacte amb el món laboral relacionat amb aquests estudis. 
Pot dur a terme l’aplicació dels coneixements adquirits a l’escola, en el laboratori 
d’un hospital, de l’ICS... Aquí col·labora en les anàlisis de sang i d’altres 
substàncies: pot interpretar-ne els resultats obtinguts i ajudar en el diagnòstic 
d’algunes malalties (hipercolesterolèmia, trastorns de la coagulació, 
infeccions...). 
 


