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 Farmàcia i Parafarmàcia  
 Nivell: formació professional de grau mitjà.  

 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores. (2 anys acadèmics). 

 Formació en el centre educatiu: 1.650 hores (mòduls de l'1 al 12).  

 Formació en centres de treball: 350 hores (mòdul 13).  

 TÍTOL:   

 TÈCNIC/A EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA. 

 AUXILIAR D’ODONTOLOGIA (Títol propi). 

Competència general.  

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.  

Competències professionals.  

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional 

són:  

a) Diligenciar i controlar els productes, la facturació i la informació en establiments de 

farmàcia. 

b) Dispensar medicaments i productes de parafarmàcia, informar els clients sobre la 

seva utilització, determinar els paràmetres anatomicofisiològics senzills i fomentar els 

hàbits saludables en els clients.  

c) Elaborar preparats medicamentosos, dietètics i cosmètics sota els protocols establerts 

i la supervisió del facultatiu.  

d) Realitzar anàlisis clíniques elementals i normalitzades sota la supervisió del 

facultatiu. 

Camp professional.  

a) Àmbit professional i de treball.  

Aquest tècnic exercirà la seva activitat laboral dins del sector sanitari, en l'àrea de 

dispensació de productes farmacèutics i parafarmacèutics.  

Els principals subsectors on pot desenvolupar la seva activitat són:  

o Serveis generals i productes sanitaris: oficines de farmàcia, farmàcia hospitalària 

i establiments de parafarmàcia.  

o Altres: magatzems de distribució de medicaments i indústria farmacèutica.  
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b) Àmbit funcional i tecnològic.  

El tècnic en farmàcia se situa en les funcions/subfuncions d'organització/gestió de 

l'oficina de farmàcia, prestació del servei i educació sanitària.  

Principals ocupacions i llocs de treball:  

A tall d'exemple, i especialment amb finalitats d'orientació professional, s'enumera a 

continuació un conjunt d'ocupacions i llocs de treball que es poden portar a terme si 

s'adquireix la competència professional definida en el perfil del títol:  

o Tècnic d'oficina de farmàcia.  

o Tècnic de magatzem de medicaments.  

o Tècnic en farmàcia hospitalària.  

o Tècnic en establiments de parafarmàcia.  

 

Mòduls.  

 

Mòdul 1: Oficina de farmàcia. 

Mòdul 2: Dispensació de productes farmacèutics. 

Mòdul 3: Dispensació de productes parafarmacèutics. 

Mòdul 4: Formulació magistral. 

Mòdul 5: Promoció de la salut. 

Mòdul 6: Disposició i venda de productes. 

Mòdul 7: Operacions bàsiques de laboratori. 

Mòdul 8: Primers auxilis. 

Mòdul 9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques. 

Mòdul 10: Formació i orientació laboral. 

Mòdul 11: Empresa i iniciativa emprenedora. 

Mòdul 12: Anglès tècnic. 

Mòdul 13: Síntesi. 

Mòdul 14: Formació en centres de treball. 
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