
 

 
 

Què més et podem oferir ? 
 

-Un equip docent amb àmplia 

experiència 

-Una acció tutorial d’acompanyament 

-Tots els recursos del centre 

-Diverses activitats complementàries  

● Jornades tècniques 

● Xerrades amb experts 

● Simulacions 

● Tallers 

● Sortides didàctiques  

● Activitats lúdic-educatives 

 

Esteu disposats a... 

VIURE UNA NOVA EXPERIÈNCIA 
EDUCATIVA , PERSONAL I 

PROFESSIONAL AMB NOSALTRES ? 
 

 

Preinscripció 

 
Enllaç informació prescripcions 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estu
dis/fp-grau-mitja/informat/calendari/ 

 

Dades CONTACTE institut 
Telèfon: 937987711 

Correu-e: iessatorras@xtec.cat 
Web: www.asatorras.cat 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

INS  
ALEXANDRE 
SATORRAS 

CFGM de 

FARMÀCIA i 

PARAFARMÀCIA 
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Qui som ? 
 
L’Institut Alexandre Satorras és un centre 
públic d’ensenyament secundari i superior, 
que té com a objectiu conduir l’alumnat 
cap a la formació integral com a persones i 
professionals per mitjà d’una educació de 
qualitat tot garantint la igualtat 
d’oportunitats 
Fundat l’any 1958 és l’institut més antic de 
la ciutat i actualment disposa d’un miler 
d’estudiants i d’un centenar de professors 
disposats a fer de la teva experiència 
educativa, una experiència de vida. 

Què pots estudiar ? 
 
-ESO i Batxillerat  
-Cicles formatius 
CFGM Cures auxiliars d’infermeria 
CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 
CFGM Emergències sanitàries 
CFGS Laboratori de diagnòstic clínic i 
biomèdic 

Parlem del cicle de... 
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA  
 
La competència professional d’aquest 
cicle és aprendre a assistir en la 
dispensació i elaboració de productes 
farmacèutics i afins, i realitzar la venda 
de productes de parafarmàcia tot 
fomentant la promoció de la salut i 
executant alhora, tasques comercials, 
administratives i de control de l’oficina 
de farmàcia. 

CFGM de FARMÂCIA i PRAFARMÀCIA 

és un Cicle formatiu amb un alt 

contingut tècnic i comercial relacionat 

amb la dispensació de medicaments i 

de productes de parafarmàcia però 

també amb un alt contingut ètic i social 

ja que la SALUT PÚBLICA ens implica a 

tots i els tècnics i tècniques  de 

farmàcia, tenen un paper molt 

rellevant. 

Titulació/exercici professional 
Tècnic/a en farmàcia i parafarmàcia per 
exercir en oficines de farmàcies, 
establiments de parafarmàcia, hospitals  i 
magatzems farmacèutics. 

Durada dels estudis 
2.000 hores repartides en 2 cursos: 

✔ 1594 h al centre educatiu 

✔ 416 h al centre de treball 

Horari 

● Grup de matí: de 8 a 14:30h de 
dilluns a divendres 

● Grup de tarda: de 15 a 22:00h de 
dilluns a dijous 

Què aprendràs/estudiaràs ? 

A 1r. curs: 

● L’oficina de farmàcia 

● Dispensació de productes 

farmacèutics-medicaments (part 1) 

● Dispensació de productes 

parafarmacèutics (part 1) 

● Promoció de la salut 

● Operacions bàsiques de laboratori 

● Anatomofisiologia i patologies 

bàsiques 

● Formació i orientació laboral 

A 2n curs:  

● Dispensació de productes 

farmacèutics-medicaments (part 2) 

● Dispensació de productes 

parafarmacèutics (part 2) 

● Formulació magistral 

● Disposició i venda de productes 

● Primers auxilis 

● Empresa i iniciativa emprenedora 

● Anglès tècnic 

● Síntesi 

● Formació en centres de treball (FCT) 

*El grup de matí farà les FCT a la tarda de 

dilluns a divendres 

*El grup de tarda farà les FCT al matí de 

dilluns a divendres 



 


