FAQ’S CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
● Quants alumnes hi ha per grup?
El màxim d’alumnes en cada grup és de 30.
Per garantir l’aprenentatge de l’alumne, hi ha mòduls que estan dirigits per dos
professors. D’aquesta manera la classe es divideix en dues parts, per tal d’afavorir
l’atenció a la diversitat i poder treballar de manera segura totes les competències
relacionades amb el mòdul.
Els mòduls relacionats amb el laboratori estan desdoblats i el màxim d’alumnes
de cada grup és de 15.
● Quants crèdits es fan? I quan es fan?
Actualment es fan 14 mòduls professionals, repartits en els dos cursos que dura la
formació.
Mòduls a primer

Mòduls a segon

Mòduls ques es
reparteixen entre
primer i segon

Pràctiques

M4. Formulació magistral.
M7. Operacions bàsiques de
laboratori.
M8. Primers auxilis.
M9. Anatomofisiologia i
patologia bàsiques
M10. Orientació i formació
laboral.
M12. Anglès tècnic.

M1. Oficina de farmàcia.
M5. Educació per a la salut.
M6. Dispensació i venda de
productes.
M11. Empresa i iniciativa
emprenedora.
M13. Síntesi (a final de curs)

M2. Dispensació de
productes
farmacèutics.
M3. Dispensació de
productes
parafarmacèutics.

M14. Formació en centres de treball (es pot
començar a primer o bé a segon).

● Quins són els espais de l’escola destinats al Cicle?

El espais destinats al cicle de farmàcia a l’escola es troben al quart i al cinquè pis de
l’edifici. Es tracta d’espais molt amplis i lluminosos.
- Laboratori de química.
- Laboratori de biologia.
- Taller de farmàcia
- Aula de primer
- Aula de segon (amb ordinadors disponibles a la mateixa aula)
A més a més comptem amb espais comuns disponibles per a tots els alumnes de
l’escola:
biblioteca, dues aules d’informàtica en les que podem treballar amb el programa de
gestió farmacèutica Farmatic®, gimnàs, aula polivalent, sala d’actes…
● Com són les classes? Es fan pràctiques al laboratori?
Les classes són molt àmplies. Les pràctiques al laboratori són essencials per a assolir les
competències relacionades amb les tècniques bàsiques de laboratori i la formulació
magistral.
● S’utilitzen llibres?
Hi ha professors que utilitzen el llibre i d’altres fan servir altres recursos metodològics on es
treballa per projectes.
● Es pot sortir al carrer a l’hora d’esbarjo?
Sí. L’escola està en una zona privilegiada de la ciutat i és molt recomanable sortir per
descansar, relacionar-se amb els companys, prendre un cafè o passejar.

● Es fan activitats i/o sortides fora de l’escola?
Sí, en fem diverses. Algunes duren tota la jornada i altres una franja horària més limitada.
Totes es seleccionen en funció de la seva qualitat i potencial d’aprenentatge en relació als
diferents mòduls impartits al cicle. Complementàriament, també convidem a especialistes i
a empreses a que vinguin a l’escola per a compartir el seu coneixement i inspirar-nos.

Les sortides i les col·laboracions amb entitats del món sanitari són molt importants en el
procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.
Són exemples d’aquestes sortides la visita al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la visita
a oficines de farmàcia, la visita a l’exposició Human bodies o la visita a INFARMA.
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?
Sí, es fan proves avaluatives al llarg del curs amb la possibilitat de recuperar els exàmens
suspesos. L’avaluació contínua de l’alumne és molt important a l’FP, així com l’assistència.
Si un alumne no supera la convocatòria ordinària, té l’oportunitat de presentar-se a la
convocatòria extraordinària al mes de juny.
● Com funcionen les pràctiques de FCT/DUAL? Amb quines empreses es col·labora?
Les pràctiques poden començar a primer o bé a segon curs, en funció de l’alumne.
La modalitat DUAL permet als alumnes romandre més hores a l’empresa i rebre una
remuneració econòmica.
Col·laborem amb oficines de farmàcia de la ciutat de Barcelona i també amb diferents
hospitals i centres geriàtrics.

● Tenim departament psicopedagògic?
A l’escola comptem amb un coach professional a disposició de l’alumnat.
Aquest fa un acompanyament dels alumnes amb l’objectiu que aconsegueixin complir els
seus objectius i desenvolupar les seves habilitats i competències.

● Com es gestiona l’alumnat que no entén el català?

La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del nostre
alumnat és la diversitat de llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts, l’escola intenta
acompanyar i vetllar per l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest sentit, el paper de la
comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els alumnes amb dificultats lingüístiques
(oferint recursos vinculats al Consorci per la Normalització Lingüística, parelles lingüístiques,
voluntaris per la llengua, etc.)

● Es fan reunions de pares?
Sí. Els tutors convoquen una reunió de pares a l’inici de cada curs. Al llarg del curs estem
disponibles per rebre les famílies i fer un seguiment conjunt de l’alumne, en el cas que sigui
necessari.
● Quines sortides professionals reals té el Cicle? Quines opcions reals hi ha de trobar
feina?
A l’escola ens arribem ofertes de feina per a tècnics de farmàcia molt sovint. Nosaltres
posem en contacte les empreses amb els alumnes que ja tenen el títol.
Les sortides professionals són:
- Tècnic d’oficina de farmàcia.
- Tècnic de farmàcia hospitalària.
- Tècnic de farmàcia en un magatzem farmacèutic.
- Tècnic de parafarmàcia.
● Què podem estudiar al finalitzar el Cicle?
Es pot accedir a un cicle superior. Qualsevol cicle relacionat amb la sanitat com el cicle
superior de dietètica o el cicle de laboratori són una excel·lent opció. A l’escola orientem als
nostres alumnes perquè puguin completar la seva formació si així ho desitgen.
● Quins sistemes de beques oferim?

Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a nivells no universitaris, que
es convoquen cada curs. En començar el curs es facilita tota la informació als alumnes.

També oferim beques Erasmus+, tenint la possibilitat de realitzar la formació en centres de
treball o part de la mateixa en una empresa a l’estranger.
● Quins criteris se segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de Catalunya
i segueixen dos criteris: expedient acadèmic previ i número de desempat. Per a més
informació es pot consultar la normativa publicada pel Departament d’Educació a tal efecte
al següent aquest enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

