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Preinscripció 

Enllaç informació prescripcions 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/est

udis/fp-grau-superior/informat/ 

 

Dades CONTACTE institut 
Telèfon: 937987711 

Correu-e: iessatorras@xtec.cat 

Web: www.asatorras.cat 
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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  

 Activitat lúdic-educatives 

 

Esteu disposats a... 

VIURE UNA NOVA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA , PERSONAL I 

PROFESSIONAL AMB NOSALTRES ? 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/informat/
mailto:iessatorras@xtec.cat
http://www.asatorras.cat/


Parlem del cicle de... 
LABORATORI  
CLÍNIC i BIOMÈDIC  

 

La competència general d'aquest  

títol consisteix en realitzar estudis 

analítics de mostres biològiques, 

seguint els protocols normalitzats de 

treball (qualitat, seguretat i medi 

ambient) i valorant els resultats 

tècnics, perquè serveixin com a 

suport a la prevenció, al diagnòstic, 

al control de l'evolució i al 

tractament de la malaltia, així com 

per a la investigació clínica. 

Un Cicle formatiu amb un alt 

contingut tècnic d’aplicació 

eminentment pràctica on el 

treball al laboratori, l’anàlisi, la 

recerca i la investigació fan 

d’aquest cicle un puntal bàsic per 

a la prevenció, el diagnòstic i el 

tractament de tot tipus de 

malalties. 

Titulació/exercici professional 
Tècnic/a superior en laboratori clínic i 

biomèdic per exercir en laboratoris de 

diagnòstic, d’investigació, experimentació i 

toxicologia en laboratoris i hospitals. 

Què aprendràs/estudiaràs ? 

Primer curs: 

 Gestió de mostres biològiques 

 Tècniques generals de laboratori 

 Biologia molecular i citogenètica  

 Anàlisis bioquímiques uf1,2 

 Microbiologia clínica 

 Formació i orientació laboral 

 Fisiopatologia general 

Segon curs: 

 Tècniques d’anàlisi hematològica 

 Tècniques d’immunodiagnòstic 

 Anàlisis bioquímiques uf3 

 Empresa i iniciativa emprenedora 

 Projecte de laboratori clínic 

 Formació en centres de treball en 

laboratoris d’anàlisis 

On ho estudiaràs ? 

A l’aula ordinària i als diferents laboratoris 

equipats convenientment (utillatge i 

material) per cursar tots els mòduls 

formatius curriculars. 

Durada dels estudis 
2.000 hores repartides en 2 cursos: 

 1551 h al centre educatiu 
repartides entre primer i segon 
curs. 

 449 h al centre de treball, al segon 
curs. 

Horari 

Primer curs: 

 Grup de matí: de 8 a 14:30h 

Segon curs: 

 Grup de matí els dilluns, dijous i 
divendres. 

 Pràctiques a empreses en horari de 
dimarts i dimecres o bé tardes, 
segons disponibilitat. 

 

 


