
             

MATERIAL QUE INCLOU L’IMPORT DE MATRÍCULA 
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Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de 
manteniment del centre i la quota de l’AMPA. 

 

 
 

PRIMER CURS: 82€ 
 
SEGON CURS: 82€ 
 
MATERIAL D’ÚS GENERAL: 

 Agenda escolar 

 Models anatòmics 

 Material de vidre: tubs d’assaig, matràs, pipetes, provetes, entre d’altres 

 Material de plàstic: tubs d’assaigs de diferents mides, pipetes Pasteur, puntes 
pipetes automàtiques de diferents mides, cubetes espectrofotòmetre i altres.  

 Altres materials: Escovillons, Filtres de paper, Parafilm, Fulls de paper de filtre i 
altres.  

 

REACTIUS GENERALS : 

 Reactius diversos en estat líquid per a diferents pràctiques: Etanol, Metanol, 
Acetona, Aigua destil·lada, entre d’altres.  

 Reactius diversos en estat sòlid per a diferents pràctiques.  
 
REACTIUS ESPECÍFICS PER CADA MÒDUL: 

 Kits per anàlisis clíniques  

 Tires reactives per controls analítics senzill 

 Reactius grups sanguinis  

 Material de control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals 

 Tubs capil·lars amb heparina  

 Plastilina segelladora tubs  

 Alcohol de 96º  

 Gases estèrils  

 Matèries primeres per fórmules magistrals d’especialitats farmacèutiques: Midó 
de blat, Miristat d’isopropil, Monoestearat de gliceril, Essència de maduixa, 
Mentol cristall, Iodur potàssic i altres  

 Matèries primeres per fórmules magistrals de parafarmàcia: Glicerina, Mantega 
de Karité, Essència de flor de taronger, Essència de roses, Extracte de fucus, oli 
rosa mosqueta, Colorant verd, Colorant “rojo fresco”, oli essencial de llimona, 
Spam 80, Talc Luzenac i altres  

 
ALTRE MATERIAL ESPECÍFIC PER A CADA MÒDUL: 

 Cinta adhesiva per receptes  

 Material escriptori i papereria per receptes  
 Catàlegs de parafarmàcia  

 Catàlegs d’especialitats farmacèutiques 

 Manteniment i actualització del programa de gestió d’oficines de farmàcia 
Farmatic  

 
REVISIÓ I MANTENIMENT DELS APARELLS I EQUIPS DEL TALLER DE FARMÀCIA 

SORTIDES I XERRADES ORGANITZADES PEL CENTRE 

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA:  
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Tots els imports de matrícula inclouen una contribució a les despeses de 
manteniment del centre i la quota de l’AMPA. 

 

 
PRIMER CURS: 150€ 
 
MATERIAL D’ÚS GENERAL : 

 Agenda escolar 

 Material de vidre: tubs d’assaig, matràs, pipetes, provetes, embuts, vasos de 
precipitats, cubetes de cromatografia, ampolles entre d’altres  

 Material de plàstic: tubs d’assaigs de diferents mides i tubs eppendorf, tubs de 
centrífuga, pipetes Pasteur, puntes pipetes automàtiques de diferents mides, 
cubetes espectrofotòmetre, contenidors i bosses per gestió de residus, i altres.  

 Altres materials: escovillons, filtres cel·lulosa, parafilm, imants agitadors, 
termòmetres per estufes i banys, pinces de fusta, fulls de paper de filtre, lupes, 
microones, etiquetes per identificació de materials, material de papereria fungible 
i altres.  

 
REACTIUS GENERALS : 

 Líquids: etanol, metanol, acetona, aigua destil·lada, àcid sulfúric, àcid clorhídric, 
àcid acètic, lleixiu, àcid nítric, propanol, butanol, dietil èter, Tris EDTA, entre 
d’altres.  

 Sòlids: clorur de sodi, sulfat de coure, permanganat potàssic, dicromat potàssic, 
òxid d'alumini, sacarosa, entre d’altres.  

 Colorants: lugol, blau de metilè, verd de malaquita, fenolftaleïna, ninhidrina, blau 
bromofenol, taronja metil, entre d’altres  

 
MATERIAL UTILITZAT EN EL MÒDUL GESTIÓ DE MOSTRES BIOLÒGIQUES: 

 Extracció sanguínia en model anatòmic: tubs per extracció al buit amb diferents 
additius, adaptadors per extracció múltiple de sang, agulles de diferents calibres, 
xeringues, palometes, porta tubs excèntrics, smarchs, esparadrap, gases, 
alcohol 70º  

 

MATERIAL I REACTIUS UTILITZAT AL LABORATORI D’HEMATOLOGIA :  

 Material específic: capil·lars, cubetes de tinció, pipetes de VSG, càmeres 
comptaglòbuls i altres.  

 Reactius específics: reactiu de Drabkin, reactius hemostàsia, reactius grups 
sanguinis regulars i Irregulars, líquid de Türck, líquid de Hayen, entre d’altres.  

 Colorants específics: Giemsa, Panòptic, May-Grüwald, Blau de crèsil brillant. 
 
MATERIAL UTILITZAT AL LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR: 

 Material per a cultius cel·lulars  

 Material per a tinció de cromosomes  

 Sondes per a tècniques d’hibridació i bandat cromosòmics, tècniques 
d’hibridació in situ 

 Resines per a extracció d’àcids nucleics  

 Material per a PCR: polimerasa, primers, nucleòtids, tampons  

 Enzims de restricció per a estudis de biologia molecular  

 Reactius per a gels d’agarosa (agarosa, tampons, DNA marker) 

CFGS LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC: 
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MATERIAL UTILITZAT AL LABORATORI DE TÈCNIQUES GENERALS:  

 Tires d’electroforesi. 

 Tampons i colorants per electroforesi. 

 Reactius electroforesi d'agarosa. 

 Tampons de calibració pHs i sondes de mesura de pHs. 

 Solucions regeneradores de sondes de pH  

 Indicadors de pH. 

 Fàrmacs per valoració àcid-base directa i en retrocés. 
 
SERVEI DE TRANSPORT DE MOSTRES DE SANG PROCEDENTS DEL BST 

GESTIÓ DE RESIDUS DEL LABORATORI CLÍNIC 

REVISIÓ I MANTENIMENT DELS APARELLS I EQUIPS DEL LABORATORI CLÍNIC 

SORTIDES I XERRADES ORGANITZADES PEL CENTRE 

 

 
SEGON CURS: 120€ 
 
MATERIAL D’ÚS GENERAL : 

 Material de vidre: tubs d’assaig, matràs, pipetes, provetes, embuts, vasos de 
precipitats, cubetes de cromatografia, ampolles entre d’altres  

 Material de plàstic: tubs d’assaigs de diferents mides i tubs eppendorf, tubs de 
centrífuga, pipetes Pasteur, puntes pipetes automàtiques de diferents mides, 
cubetes espectrofotòmetre, contenidors i bosses per gestió de residus, i altres.  

 Altres materials: escovillons, filtres cel·lulosa, parafilm, imants agitadors, 
termòmetres per estufes i banys, pinces de fusta, fulls de paper de filtre, lupes, 
microones, etiquetes per identificació de materials, material de papereria fungible 
i altres.  

 
REACTIUS GENERALS  

 Líquids: etanol, metanol, acetona, aigua destil·lada, àcid sulfúric, àcid clorhídric, 
àcid acètic, lleixiu, àcid nítric, propanol, butanol, dietil èter, Tris EDTA, entre 
d’altres.  

 Sòlids: clorur de sodi, sulfat de coure, permanganat potàssic, dicromat potàssic, 
òxid d'alumini, sacarosa, entre d’altres.  

 Colorants: lugol, blau de metilè, verd de malaquita, fenolftaleïna, ninhidrina, blau 
bromofenol, taronja metil, entre d’altres  

 
MATERIAL I REACTIUS UTILITZATS AL LABORATORI D’HEMATOLOGIA 

 Material específic: capil·lars, cubetes de tinció, pipetes de VSG, càmeres 
comptaglòbuls, i altres  

 Reactius específics: reactiu de Drabkin, reactius hemostàsia, reactius grups 
sanguinis regulars i irregulars, líquid de Türck, líquid de Hayen, entre d’altres  

 Colorants específics: Giemsa, Panòptic, May-Grüwald, Blau de crèsil brillant  

 Kits per a quantificar paràmetres de l'hemostàsia i coagulació: APTT, fibrinogen, 
PT, Dímer-D, entre d’altres  

MATERIAL UTILITZAT AL LABORATORI DE BIOQUÍMICA  

 Kits per a determinació de: glucosa, creatinina, urea i altres  

 Kits per detecció de drogues en sang i en orina  
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 Kits per a quantificació d'hormones per tècniques d’ELISA (TSH, T3, T4)  

 Kits per a quantificació marcadors tumorals (AFP, PSA)  

 Kits per a detecció de sang oculta en femta  

 Colorants específics per a tinció lípids en femta (Sudan III)  
 
MATERIAL UTILITZAT AL LABORATORI D’ IMMUNOLOGIA  

 Kits d'assaigs immunològics (ELISA, EIA)  

 Tests d’aglutinació (Làtex)  

 Tests de precipitació en medi líquid  

 Tests de precipitació en gel  

 Kits d’immunoelectroforesis  

 Tests immunocromatogràfics  

 Kits detecció malalties autoimmunes  

 Detecció i quantificació de proteïnes (Wester-blot)  

 Solucions d’anticossos (Ac. Anticardiolipina)  
 
MATERIAL UTILITZAT AL LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR 

 Material per a cultius cel·lulars  

 Material per a tinció de cromosomes  

 Sondes per a tècniques d’hibridació i bandat cromosòmics, tècniques 
d’hibridació in situ 

 Resines per a extracció d’àcids nucleics  

 Material per a PCR: polimerasa, primers, nucleòtids, tampons  

 Enzims de restricció per a estudis de biologia molecular  

 Reactius per a gels d’agarosa (agarosa, tampons, DNA marker) 
 

 

SERVEI DE TRANSPORT DE MOSTRES DE SANG PROCEDENTS DEL BST 

GESTIÓ DE RESIDUS DEL LABORATORI CLÍNIC 

REVISIÓ I MANTENIMENT DELS APARELLS I EQUIPS DEL LABORATORI CLÍNIC 

SORTIDES I XERRADES ORGANITZADES PEL CENTRE 

 


