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1. Perfil professional del cicle.

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en farmàcia i parafarmàcia queda determinat per la

competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que

s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de

Catalunya incloses en el títol (veure apartat 6).

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet

accedir treballar de:

● Tècnic/a auxiliar de farmàcia.

● Tècnic/a de magatzem de medicaments.

● Tècnic/a de farmàcia hospitalària.

● Tècnic/a en un establiment de parafarmàcia.

1.1. Competències professionals.

Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol són les que es relacionen a

continuació:

a. Controlar les existències i l’organització de productes farmacèutics i parafarmacèutics, i

emmagatzemar-los segons els requisits de conservació.

b. Assistir en la dispensació de productes farmacèutics informant de les seves característiques

i del seu ús racional.

c. Realitzar la venda de productes parafarmacèutics, atenent les demandes i informant amb

claredat els usuaris.

d. Preparar els productes farmacèutics per a la seva distribució a les distintes unitats

hospitalàries, sota la supervisió del facultatiu.

e. Assistir en l’elaboració de productes farmacèutics i parafarmacèutics, aplicant protocols de

seguretat i qualitat.

f. Donar suport al facultatiu en el seguiment farmacoterapèutic de l’usuari.

g. Obtenir valors de paràmetres somatomètrics i de constants vitals de l’usuari sota la

supervisió del facultatiu.

h. Efectuar controls analítics sota la supervisió del facultatiu preparant material i equips

d’acord amb els protocols de seguretat i qualitat establerts.

i. Mantenir el material, l’instrumental, els equips i la zona de treball en òptimes condicions

per a la seva utilització.

j. Fomentar en els usuaris hàbits de vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i

evitar la malaltia.

k. Tramitar la facturació de receptes manejant aplicacions informàtiques.
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l. Realitzar tasques administratives a partir de la documentació generada a l’establiment.

m. Donar atenció bàsica inicial en situacions d’emergència, segons el protocol establert.

n. Donar suport psicològic als usuaris, i mantenir-hi la discreció i tenir un tracte cortès i de

respecte.

o. Intervenir amb prudència i seguretat respectant les instruccions de treball rebudes.

p. Seleccionar residus i productes caducats per a la seva eliminació d’acord amb la normativa

vigent.

q. Aplicar procediments de qualitat i de prevenció de riscos laborals i ambientals, d’acord amb

el que s’estableix en els processos de farmàcia.

r. Exercir els seus drets i complir les obligacions que deriven de les relacions laborals, d’acord

amb el que s’estableix en la legislació vigent.

s. Gestionar la seva carrera professional, analitzant oportunitats d’ocupació, autoocupació i

d’aprenentatge.

t. Crear i gestionar una petita empresa, realitzant estudis de viabilitat de productes, de

planificació de la producció i de comercialització.

u. Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i

responsable.

v. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments

establerts, definits dintre de l’àmbit de la seva competència.

w. Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en

els circuits d’una empresa del sector farmacèutic.

1.2. Formació complementària i cicles formatius afins.

Altres cicles de branca sanitària, encara que no necessàriament relacionats amb el CFGM de

Farmàcia i Parafarmàcia, són:

- CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic

- CFGS Audiologia protètica

- CFGS Dietètica

- CFGS Documentació i administració sanitàries

- CFGM Emergències sanitàries

- CFGS Higiene bucodental

- CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

- CFGS Laboratori clínic i biomèdic

- CFGS Ortopròtesi i productes de suport

- CFGS Pròtesis dentals

- CFGS Radioteràpia i dosimetria

- CFGS Salut ambiental

- CFGM Cures auxiliars d’infermeria
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1.3. Accés a altres estudis.

La finalització d’aquests estudis permet accedir a:

- Batxillerat.

- Cicles de grau superior.

2. Organització curricular.

2.1. Organització dels continguts en Mòduls i Unitats formatives.

Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.

Durada: 2.000 hores, distribuïdes en 2 cursos.

Formació en el centre educatiu: 1.584 hores.

Formació en centres de treball: 416 hores.

A continuació es presenta la relació que hi ha entre els Mòduls Professionals, les Unitats Formatives,

i les hores lectives.

● Els Mòduls Professionals (MP) marcats amb un asterisc (*) es desdoblaran al 100%.

● Les Unitats Formatives (UF) que marcades en blau  ( ) s’imparteixen en el segon curs.

Mòduls Professionals Hores Unitats formatives Hores Curs

01 Oficina de farmàcia* 132 UF1 Organització farmacèutica 19 1

UF2 Control d’existències 39 1

UF3 Documents de compravenda 38 1

UF4 Documents de dispensació 36 1

02 Dispensació de productes farmacèutics* 198 UF1 Protocols de dispensació 50 1

UF2 Farmacologia 32 1

UF3 Terapèutica 61 1

UF4 Dispensació hospitalària 22 1

UF5 Homeopatia i fitoteràpia 33 1

03 Dispensació de productes
parafarmacèutics*

165 UF1 Parafarmàcia 33 1

UF2 Dermofarmàcia 44 2

UF3 Dietètica 44 2

UF4 Biocides 11 2
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UF5 Productes sanitaris, ortopèdia i
pròtesi

33 1

04 Formulació magistral* 132 UF1 Normes de correcta elaboració 35 2

UF2 Elaboració de fórmules 97 2

05 Promoció de la salut 99 UF1 Educació per la salut 33 2

UF2 Controls analítics 33 2

UF3 Comunicació amb l’usuari i
col·laboració en el consell farmacèutic

33 2

06 Disposició i venda de productes 66 UF1 Atenció a l’usuari 33 1

UF2 Organització i venda de productes 33 1

07 Operacions bàsiques de laboratori* 132 UF1 Material i instruments de laboratori 30 1

UF2 Preparació de dissolucions 32 1

UF3 Separació de mescles de substàncies 20 1

UF4 Identificació de substàncies 30 1

UF5 Presa de mostres 20 1

08 Primers auxilis* 66 UF1 Recursos i trasllat d’accidentats 22 2

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels
desfibril·ladors

22 2

UF3 Atenció sanitària d’urgència 22 2

09 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 99 UF1 L’organització del cos humà, la salut i
la malaltia

22 1

UF2 El moviment i la percepció 22 1

UF3 L’oxigenació i la distribució de sang 22 1

UF4 El metabolisme, l’excreció, la regulació
interna i la relació amb l'exterior

33 1

10 Formació i orientació laboral 66 UF1 Incorporació al treball 33 1

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 1

11 Empresa i iniciativa emprenedora 66 UF1 Empresa i iniciativa emprenedora 66 2

12 Anglès tècnic 99 UF1 Anglès tècnic 99 1

13 Síntesi 264 UF1 Síntesi 264 2

14 Formació en centres de treball 416 UF1 Formació en centres de treball 416 2

2000
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2.2. Horari de classes. Equip docent.

EQUIP DOCENT - 1r DE FARMÀCIA MATÍ

Tutoria Zenon Pacheco

M1: Oficina de farmàcia. (4+4 h) Zenon Pacheco

M2: Dispensació de productes farmacèutics. (6+6 h) Glòria Vilatersana

M3: Dispensació de productes parafarmacèutics (UF1 i UF5). (2+2 h) Lourdes Molina

M6: Dispensació i venda de productes. (2+2 h) Lourdes Molina

M7: Operacions bàsiques de laboratori. (4+4 h) Conxita Cayuela

M9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques. (3 h) Sara Blancafort

M10: Formació i orientació laboral. (2 h) Sonia Mañas

M12: Anglès tècnic. Àgueda Ribes
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EQUIP DOCENT - 1r DE FARMÀCIA TARDA

Tutoria Xavier Isant

M1: Oficina de farmàcia. (4+4 h) Zenon Pacheco

M2: Dispensació de productes farmacèutics. (6+6 h) Xavier Isant / Mònica Mallén

M3: Dispensació de productes parafarmacèutics (UF1 i UF5). (2+2 h) Regina Saman

M6: Dispensació i venda de productes. (2+2 h) Xavier Isant

M7: Operacions bàsiques de laboratori. (4+4 h) Anna Cimarras

M9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques. (3 h) Sara Blancafort

M10: Formació i orientació laboral. (2 h) Manel González

M12: Anglès tècnic. Carmen Subirats
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EQUIP DOCENT 2n DE FARMÀCIA MATÍ

Tutoria Glòria Vilatersana

M3: Dispensació de productes parafarmacèutics (UF2, UF3 i UF4).
(3+3 h)

Gemma Aguado / Xavier Isant

M4: Formulació magistral. (4+4 h) Conxita Cayuela

M5: Promoció de la salut. (3+3 h) Àgueda Ribes / Susana Sánchez

M8: Primers auxilis (2+2 h) Glòria Vilatersana

M11: Empresa i iniciativa emprenedora (2 h) Sonia Mañas

M13: Síntesi. P1 (Dll, Dv): “Canvi d’imatge”. (2 h) Àgueda Ribes

M13: Síntesi. P2 (Dll, Dv): “Pedrajoc”. (2 h) Susana Sánchez

M13: Síntesi. P3 (Dll, Dv): “Fakenews”. (2+2 h) Xavier Isant / Glòria Vilatersana

M13: Síntesi. P4 (Dll, Dv): “Pedraforca Activa”. (2 h) Sonia Mañas / Susana Sánchez

FCT - Formació en centres de treball. (416 h) Sara Blancafort / Conxita Cayuela /
Anna Cimarras / Olaya Llano / Zenon
Pacheco / Àgueda Ribes
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EQUIP DOCENT 2n DE FARMÀCIA TARDA

Tutoria Anna Cimarras

M3: Dispensació de productes parafarmacèutics (UF2, UF3 i UF4).
(3+3 h)

Anna Cimarras / Mònica Mallén

M4: Formulació magistral. (4+4 h) Mònica Mallén

M5: Promoció de la salut. (3+3 h) Olaya Llano

M8: Primers auxilis (2+2 h) Xavier Isant / Regina Saman

M11: Empresa i iniciativa emprenedora (2 h) Manel González

M13: Síntesi. P1 (Dll, Dv): “Canvi d’imatge”. (2+2 h) Anna Cimarras

M13: Síntesi. P2 (Dll, Dv): “Pedrajoc”. (2+2 h) Roger Romero

M13: Síntesi. P3 (Dll, Dv): “Fakenews”. (2+2 h) Mònica Mallén / Regina Saman

M13: Síntesi. P4 (Dll, Dv): “Pedraforca activa”. (2 h) Manel González / Xavier Isant / Regina
Saman

FCT - Formació en centres de treball. (416 h) Sara Blancafort / Conxita Cayuela /
Anna Cimarras / Olaya Llano / Zenon
Pacheco / Àgueda Ribes
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2.3. Plans docents: Guia de cada Mòdul professional.

El professorat del cicle formatiu ha elaborat un pla docent de cadascun dels mòduls que

s’imparteixen durant el curs amb els objectius generals, continguts, els criteris d’avaluació i

qualificació i els instruments de recuperació de cada mòdul entre d’altres informacions.

Els podeu trobar recollits en el document corresponent, que se us proporcionarà des de la tutoria o

podreu trobar a la pàgina web de l’institut.

2.4. Llibres de text del cicle.

● MP1: Oficina de farmàcia Curs: 1r

Títol: Oficina de farmàcia Ed: Altamar ISBN: 9788417872496

Autors: M. Recasens Llengua: Català

● MP2: Dispensació de productes farmacèutics Curs: 1r

Títol: La dispensación de productos farmacéuticos Ed: McGraw Hill

ISBN: 9788448611651

Autors: S. Fernández, B. Tojo, F. Calvo, M. Chao Llengua: Castellà

● MP3: Dispensació de productes parafarmacèutics Curs: 1r i 2n

Títol: Dispensació de productes parafarmacèutics Ed: Altamar

ISBN: 9788418843303

Autors: B. Hernández, E. Martínez Llengua: Català

● MP4: Formulació magistral Curs: 2n

Títol: Formulación magistral Ed: McGraw Hill

ISBN: 9788448622978

Autors: M. I. Fernández, A. M. de la Jara Llengua: Castellà

● MP7: Operacions bàsiques de laboratori

Títol: Operacions bàsiques de laboratori Ed: Altamar ISBN: 9788418843341

Autors: S. Torralba, R. Gasol Llengua: Català

● MP8: Primers auxilis Curs: 2n

Títol: Primers auxilis Ed: Altamar ISBN: 9788417144968

Autors: A. Ortega Llengua: Català

● MP10: Formació i orientació laboral (FOL) Curs: 1r

Títol: Formació i orientació laboral 360º Ed: EDITEX ISBN: 9788413219943

Autors: M. E. Caldas, M. L. Hidalgo Llengua: Català

● MP10: Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) Curs: 2n

Títol: Empresa i iniciativa emprenedora 360º Ed: EDITEX ISBN: 9788413218649

Autors: M. E. Caldas , M. L. Hidalgo Llengua: Català
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3. La Formació pràctica en Centres de Treball (FCT).

La informació general referent a la Formació en Centres de Treball la pots trobar a la "Guia de

l'alumnat de Cicles Formatius. Generalitats de centre", que també se us proporcionarà des de la

tutoria o podreu trobar a la pàgina web de l’institut.

A continuació trobaràs les especificacions del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia.

A més de totes les condicions generals s’afegeix l’obligatorietat de tenir el CALENDARI DE

VACUNACIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES al dia (hepatitis B, tètanus, i covid). Algunes empreses

demanen vacunes addicionals (hepatitis A, varicel·la, xarampió, grip estacional....).

L’alumnat del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia pot fer el cicle en la modalitat convencional o en la

modalitat Dual (en forma d’estada remunerada, ja sigui en forma de beca o contracte). En la

modalitat convencional, s’han de fer 416 hores de pràctiques, mentre que a la modalitat Dual,

l’estada remunerada és d’un mínim de 900 h.

L’equip docent assignarà una plaça de pràctiques d’acord amb els criteris de l’empresa i les

característiques de l’alumnat. El període i la modalitat de l’FCT que s’ofertarà a l’alumnat dependrà

dels resultats d’aprenentatge, de les característiques de l’alumnat i de les possibilitats d’oferta de

cada empresa. En tot cas, serà l’equip docent qui decidirà la idoneïtat de l’alumnat per començar

l’FCT, tenint en compte els resultats acadèmics i els trets actitudinals. La formació en centres de

treball es podrà portar a terme en un període o més, i en més d’una empresa.

En el cas de l’FCT convencional, les pràctiques es realitzaran al segon curs. Es faran un màxim de 4

hores diàries de pràctiques, de manera simultània amb les hores lectives del cicle.

En el cas de la modalitat Dual, durant el primer curs l’equip docent farà una preselecció de l’alumnat,

que després serà seleccionat per les diferents empreses. L’alumnat començarà les pràctiques al llarg

del tercer trimestre i, en aquest període, farà 100 hores de pràctiques no remunerades.

Si aquesta primera estada a l’empresa és satisfactòria, l’alumnat iniciarà l’estada remunerada a

l’empresa, formalitzada mitjançant un contracte o una beca.

Durant el segon curs, l’alumnat de Dual combinarà l’estada remunerada a l’empresa (que s’iniciarà a

partir de juny, juliol o setembre) amb l’assistència a classe.

Els coneixements adquirits a l’empresa tenen un reconeixement acadèmic, i per això l’alumnat

seleccionat per fer l’FCT Dual assisteix menys hores a classe a l’institut que la resta del grup. Entre

institut i empresa, aquest alumnat pot realitzar una jornada màxima de 45 hores setmanals, amb un

màxim de 9 hores diàries entre institut i empresa, i un màxim de 6 dies setmanals.

En casos excepcionals, i amb el vist-i-plau del tutor/a, es poden autoritzar altres calendaris i

temporalitzacions de les pràctiques.
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Si l’alumnat, en modalitat dual o no dual, abandona l’FCT sense causa i/o motiu justificat, l'acord

formatiu serà rescindit i no comptabilitzaran aquestes hores en les seves pràctiques.

Si l’alumnat dual, un cop superades les 100 hores d’FCT de prova, rescindeix el seu acord formatiu

sense haver finalitzat la totalitat de les hores acordades, haurà de cursar el mòdul de síntesi en la

seva totalitat o en la part proporcional que l'equip docent estimi adequat. I haurà de superar les

hores curriculars d’FCT segons el cicle formatiu.

4. Avaluació del Cicle formatiu.

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat de cicles formatius és continuada, integrada en el procés

d’aprenentatge, té en compte l’organització modular i es fa per Mòduls/Unitats Formatives.

A l’inici del curs, el professorat, coordinat pel tutor, informarà l’alumnat dels continguts del

currículum formatiu, l’estructura dels Mòduls, els objectius generals del cicle i els objectius terminals

de cada Mòdul, així com dels criteris generals d’avaluació, promoció de curs, recuperació i superació

del cicle.

L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat:

- l’assistència regular a les classes i

- el seguiment i compliment de les activitats dels diferents mòduls.

L’avaluació dels mòduls es farà de forma continuada, per Unitats Formatives (UF). Per a poder

aprovar la UF s’haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 5.

4.1. Avaluacions trimestrals, avaluació final i recuperacions.

En el transcurs de cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’avaluació, la primera es

desenvolupa al llarg de tot el curs i culmina a primers de juny, mentre que la segona es duu a terme

a mitjans/finals de juny. Els Mòduls/UFs suspeses en la primera convocatòria es poden recuperar en

la segona convocatòria.

En la primera convocatòria es fan tres sessions d’avaluació trimestrals, que només comporten

associada una nota si s’ha acabat la UF. Si no s’ha acabat la UF, es lliurarà un document informatiu,

per tal que l’alumnat tingui una idea orientativa de quin és el seu grau d’assoliment de la matèria.

És obligació de l’alumnat conèixer exactament la matèria a recuperar i la forma de fer-ho.

La matèria es considerarà recuperada sempre que la nota de la recuperació sigui, com a mínim, de 5.

Les proves i/o activitats de recuperació serviran, exclusivament, per superar Mòduls/UF pendents,

en cap cas seran proves per millorar una qualificació positiva.
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Els Mòduls/UF superats mantenen la qualificació. No es pot aplicar cap mesura que possibiliti la

modificació d’una qualificació positiva atorgada, és a dir, ni es poden repetir Mòduls/UF ja superats

per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries

ni d’altres) per incrementar-ne la qualificació positiva.

4.2. Criteris d'avaluació i qualificació dels Mòduls. Càlcul de la qualificació final del
cicle.

L'avaluació dels Mòduls/UF lectius es qualificarà de l'1 al 10, sense decimals. Es consideraran

positives les qualificacions iguals o superiors a 5, i negatives les restants.

Els criteris d’avaluació queden definits al “Pla docent” de cada mòdul. Allà s’especifiquen els criteris

d’avaluació i de qualificació, i la distribució del percentatge de la qualificació, a més d’altres

informacions.

L’alumnat rebrà trimestralment

- Un butlletí amb les qualificacions finals dels Mòduls/UF acabats.

- Un butlletí amb les qualificacions provisionals i orientatives de les UFs no acabades.

S’aplicaran els criteris d’avaluació segons les UF cursades i es considerarà aprovat quan l’alumnat

obtingui, com a mínim, una qualificació de 5 punts en la matèria impartida i avaluada. En cas

contrari, menys de 5, la qualificació constarà suspesa.

La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions

de cada unitat formativa, en funció del pes (ponderació) que es dóna a cadascuna d'aquestes

d'acord amb la decisió prèvia adoptada per l'equip docent (veure pla docent respectiu).

Per superar el cicle formatiu cal que tots els mòduls professionals o UF tinguin qualificació positiva i

cal, a més, haver obtingut la valoració de "apte" en el mòdul FCT. La qualificació final del cicle

s'expressarà amb dues xifres decimals.
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4.3. Criteris d'avaluació i qualificació del Mòdul de Projecte.

El Mòdul de Síntesi (MP13) se subdivideix en 4 blocs, que s'imparteixen al segon curs del cicle:

● P1: “Canvi d’imatge”. Durada semestral.

● P2: “Pedrajoc”. Durada semestral.

● P3: “Fakenews”. Durada anual.

● P4: “Pedraforca activa”.

Els grups del mòdul de projecte seran de 3 persones. A cada projecte, els integrants del grup seran

diferents.

Avaluació:

Per superar l’MP11 cal superar independentment els 4 projectes/blocs que l’integren amb una nota

igual o superior a 5.

En cas de suspendre algun d’aquests projectes/blocs, es farà una recuperació durant la convocatòria

ordinària, segons s’estableix al Pla Docent.

Criteris d’avaluació:

- Coavaluació (rúbrica producte final): 5%.

- Autoavaluació (rúbrica producte final): 5%.

- Seguiment de les tasques quinzenal: 10%.

- Avaluació docent (a criteri de cada projecte): 80%

La qualificació del mòdul de projecte serà la nota ponderada dels diferents projectes que s’hauran

dut a terme al llarg del curs, i es calcularà de la forma següent:

QM11= QP1 x 0,25 + QP2 x 0,25 + QP3 x 0,25 + QP4 x 0,25

En la darrera sessió ordinària d'avaluació del cicle, l'equip docent avaluarà i qualificarà,

col·legiadament, el Mòdul de Projecte de cada alumne/a. L'avaluació del mòdul és global, contínua i

integradora, i reflecteix el nivell d'autonomia en el treball personal i la capacitat de col·laboració i de

cooperació del treball en equip.

Assistència:

L’MP11, com la resta de mòduls del cicle, és d'assistència obligatòria.

Per tal de tenir dret a la convocatòria ordinària es permetran fins a un 20% de faltes d'assistència en

cada projecte/bloc. En cas de superar-se aquest percentatge de faltes, el projecte/bloc quedarà

suspès, i quedarà pendent de superar aquest projecte/bloc en recuperació ordinària.

Si l’alumnat falta més del 20% d’hores del total del mòdul, haurà de presentar-se a la segona

convocatòria de tot el mòdul.
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5. Règim de semipresencialitat.

Els següents mòduls s’ofereix el règim de semipresencialitat:

- M1

- M3

- M5

- M6

- M9

El professorat et donarà més detalls de les condicions per demanar aquesta semipresencialitat.

6. Normativa específica del Departament de Sanitat.
 

6.1. Mesures bàsiques d’higiene durant les pràctiques al laboratori.

1. Cal rentar-se les mans en entrar al taller/laboratori i també en sortir.

2. No es podrà realitzar cap tasca al taller/laboratori si l’alumnat no porta l’uniforme, el calçat i

els equips de protecció individual (EPIs). A més, aquests hauran d’estar en perfectes

condicions. En el cas que l’alumnat no porti aquest uniforme personal en condicions

adequades de cap manera farà la pràctica i pot ser expulsat de l’aula.

3. Amb els guants posats, caldrà evitar tocar-se la cara, els cabells, l’ordinador, escriure a la

llibreta…

4. L’alumnat portarà el cabell recollit, i les ungles netes i curtes. En cas de portar mocador, cal

subjectar-lo de manera que no caigui per les espatlles ni que en pengi cap punta. Com a

alternativa, es pot utilitzar un barret de quiròfan per al cabell llarg.

5. No se sortirà del laboratori ni del centre amb l’uniforme posat.

6. No es portaran joies durant les pràctiques.

7. El calçat que es dugui al laboratori ha de ser còmode, tancat i sense taló, i s’evitarà roba de

carrer que s’arrossegui per terra (pantalons...).

6.2. Ordre/higiene dels espais.

1. Al laboratori/taller no es pot menjar ni beure.

2. Les motxilles i jaquetes s’han de guardar a l’armari del laboratori/taller destinat a aquest ús.

En cas de no disposar-ne, es guardaran a la taquilla o a l’aula. Si han d’estar al laboratori, cal

col·locar-les  de manera que no entorpeixin la feina.

3. Abans de començar la sessió, caldrà guardar el material net i sec de sessions anteriors.

4. Per poder començar a treballar s’haurà de preparar la superfície de treball: caldrà

assegurar-se que la taula està neta, i cobrir la superfície de treball amb un full de paper de

filtre.
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5. Al final de la sessió, tot ha de quedar ben net i ordenat; si s’ha retolat qualsevol material

amb retolador permanent, caldrà eliminar les marques amb alcohol. Si s’han utilitzat

materials o aparells d’un altre laboratori, caldrà  retornar-los.

6. En guardar els reactius, caldrà comprovar que els flascons estiguin ben tancats, i que no

quedin residus de reactiu a les parets.

7. Si s’acaba un reactiu, caldrà comunicar-ho al docent responsable. Si s’acaba algun material

fungible o una bobina de paper de cel·lulosa, caldrà reposar-los.

8. Tots els reactius han d’estar ordenats segons la normativa de seguretat d’emmagatzematge

de productes químics. En acabar d’utilitzar aquests productes, caldrà tornar-los al seu lloc.

9. Abans de sortir del laboratori, caldrà comprovar que tots els aparells estan apagats i

desconnectats, que els Bunsens estan apagats, i les claus de pas del gas estan tancades.

10. Les estufes de cultiu NO s’hauran d’apagar, a no ser que el docent responsable indiqui el

contrari.

11. Després d’utilitzar les balances, caldrà apagar-les però NO desendollar-les.

6.3. Gestió de residus.

1. Utilitzar el paper de cel·lulosa només quan sigui necessari i no malgastar-lo (és car i

antiecològic).

2. Cal eliminar els residus de la següent manera:

a. Material trencat de vidre: s’ha de llençar al recipient ubicat al passadís, i cal anotar-lo

als fulls que hi ha al laboratori.

b. Residus contaminats amb fluids biològics punxants o tallants, i tubs de sang: s’han de

llençar als contenidors especials (grocs). Els residus no han de sobresortir de la boca del

contenidor. El contenidor de residus biològics ha d’estar tancat (de forma no permanent)

quan no s’utilitza, per tal d’evitar possibles vessaments accidentals. Una vegada ple,

caldrà tancar-lo definitivament, deixar-lo a la sala de l’autoclau, i substituir-lo per un de

nou.

c. Residus químics: s’han d’eliminar en recipients tancats on caldrà identificar tant el tipus

de residu com qui l’ha generat. Aquests recipients s’emmagatzemaran en els armaris de

productes químics del Laboratori 1, o bé a l’armari d’inflamables, en cas que sigui un

producte inflamable.

d. Resta de residus: s’han d’eliminar a les escombraries convencionals, com a residu

assimilable a urbà.

6.4. Procediments de treball.

1. L’alumnat només manipularà el material que correspongui a la pràctica, sota supervisió del

professorat i seguint les indicacions d’aquest.
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2. El material utilitzat per impartir els mòduls i fer les pràctiques mai serà d’ús ni administració

personal.

3. Està prohibit l’ús de qualsevol aparell electrònic que no estigui directament relacionat amb

els mòduls, com ara càmeres, mòbils, reproductors d’àudio...

4. Es recorda que el telèfon mòbil ha de romandre a la taquilla o a la bossa, apagat o en silenci.

Si l’alumne necessita consultar-lo només ho podrà fer a l’hora del descans, excepte en casos

excepcionals en què el professorat ho permeti. En cap cas s’utilitzaran els endolls del centre

per carregar-lo.

6.5.  Actitud.

1. L’alumnat haurà de presentar una actitud d’igualtat davant les diferències socioculturals i les

diferents maneres de pensar.

2. L’alumnat parlarà de forma acurada, amable i respectuosa amb els seus companys,

professorat i els usuaris del centre, utilitzant un to de veu mig, sense cridar en cap cas, ni fer

soroll. Presentarà una actitud positiva en la forma d’encarar els esdeveniments.

3. Si l’alumnat no demostra una actitud professional, respectuosa i correcta pot donar lloc a no

realitzar la formació en centres de treball, fins que no es constati la millora d’aquesta actitud

a criteri de l’equip docent.

4. L’alumnat no anirà amunt i avall del taller/laboratori sense necessitat.

6.6. Material necessari per l’alumnat del CFGS de Farmàcia i Parafarmàcia.

- Guants

- Bata

- Ulleres

- Prepipeta/pera de goma (mida mitjana)

- Portaobjectes

- Calculadora científica

- Pinces

- Espàtula

Recorda: A qui t’has d’adreçar?

En el cas que es generi qualsevol conflicte o qüestió, en el grup o individualment, cal tenir en

compte que us heu de dirigir sempre en primer lloc al tutor/a.

Ell/a serà qui ho resoldrà o us adreçarà a la persona adient.

Que tinguis un bon curs!!!
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Recull de Plans Docents

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
PRIMER  i SEGON CURS

Curs 2022-23



Pla Docent Mòdul professional 1: OFICINA DE FARMÀCIA   Curs 2023

CICLE: FARMACIA I PARAFARMACIA CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  OFICINA FARMÀCIA CODI: SAN20

HORES TOTALS: 132 NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: CURS: 23

Professorat: v. ZENON PACHECO

Horari:

1.-OBJECTIUS DIDÀCTICS

Realitzar les operacions de dispensació, venda i distribució de productes de farmàcia i

parafarmàcia, fer-ne el cobrament, el control de caixa i la tramitació administrativa de

liquidacions diferides, organitzar l'adquisició, la recepció, l'emmagatzematge i la

reposició de productes i materials expedits en els establiments de farmàcia i

parafarmàcia, i efectuar operacions fisicoquímiques elementals, sota la supervisió

corresponent.

2.-UNITATS FORMATIVES

Unitats Formatives
Hores totals calendar

i
totals setman

a
INICI FI

UF 1: Organització farmacéutica 19 4h/set 13/09/202
1

14/10/2021

UF 3: Documents de compra i
venta

38 4h/set 18/10/21 02/12/21

UF 2: Control d’existències 39 4h/set 9/12/21 4/03/22

UF 4: Documents de dispensació 36 4h/set 7/03/22 31/05/22



3.-CONTINGUTS I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Organització farmacèutica
(19h)

Nucli Formatiu Hores
totals

Resultats d’aprenentatge

NF 1. L’organització farmacèutica 9 1. Administra la documentació
farmacèutica d’ús intern,
relacionant la informació amb el
servei de farmàcia.NF 2. L’oficina de farmàcia. Funcionament i

organització
10

UF2. Control d’existències (38 h)

Nucli Formatiu Hore
s

Resultats d’aprenentatge

NF 5. La gestió del
magatzem

22
Controla el magatzem de productes

farmacèutics i parafarmacèutics descrivint i

aplicant les operacions administratives de

control d'existències.

NF 6. Gestió

d'existències i inventari

16

UF 3: Documents de compra i venta
(39 h)

NF 3. L'organització de

l’aprovisionament 20

Controla les comandes analitzant les

característiques d'adquisició de productes

farmacèutics i parafarmacèutics.

NF 4. La gestió de

la compravenda

19

UF 4: Documents de dispensació
(36h)

NF 8. Dispensació de

productes farmacèutics i

facturació de receptes

36

Tramita la facturació de les receptes,

detallant el procés administratiu i legal



4.-METODOLOGÍA

➔ Les classes es realitzen sempre amb grup desdoblat ,tant en primer de torn de matí

com al de tarda (grup A i grup B).

➔ Les classes constaran d'una exposició teòrica per part del professor per tal d’introduir

els nous conceptes.

➔ Realització d'activitats d'ensenyament aprenentatge de diferents tipologies ( role-

play, activitats síntesi,casos pràctics, reforç…)

➔ Les activitats d'aula es faran de manera online via classroom , que s'hauran de

lliurar abans el dia de la prova escrita .

➔ Abans de la realització de la prova escrita es realitzarà un resum per tal de solucionar

possibles dubtes o aclariments sobre els conceptes treballats .

4.1 SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a

persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura

d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti

l’assistència a la totalitat de les hores lectives.

L’alumne que vulgui optar per aquesta modalitat haurà d’adjuntar la documentació

corresponent a cada situació:

1 - Situació: treball com a assalariat.

• Informe de vida laboral emès per la TGSS.

• Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de

treball. 2- Situació: treball autònom

• Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques

• Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral

corresponent

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.

• Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar

• Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)



Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la

meitat de les hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per

aquesta UF.

El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que

es convinguin.

Cal que l’alumne realitze de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el

professor considere oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic, de

les sessions a les quals ha d’assistir.

Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma

presencial en les sessions de teoria.

5.- CRITERIS PER L’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  DEL MP

Avaluació de la UF:
➔ Es realitzarà una avaluació continua, sempre que l’alumne NO superi el 20% de faltes ,

això suposaria que aquella UF ja NO serà avaluada de forma continua . El cas serà

portat a l’equip docent del cicle, qui l’estudiarà i donarà solució. L'alumne serà informat

d'aquesta situació mitjançant un document escrit.

➔ L'avaluació es farà tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris

d'avaluació de la unitat formativa

➔ Cada Resultat Aprenentatge s'avaluarà amb diferents instruments d'avaluació

Els instruments d'avaluació són:

Proves escrites (PE): 50 %. Proves amb diferents tipologies de preguntes

(definicions, tipus test, preguntes curtes, esquemes, casos pràctics).

S’hauran de recuperar aquelles proves amb una nota inferior a 4,5.

Nota de treballs classroom (pràctiques, lectures...) (NT): 50 %. Per puntuar el

treball es tindrà en compte:

Que estigui complert (totes les preguntes contestades) 80%

Que tingui una bona presentació (portada/índex/bibliografia)

20% Que s’entregui el dia establert*.



00005.-RECUPERACIÓ DE LA UF

De Nuclis formatius:

Si es suspèn algun NF , es farà un prova abans de posar la nota final de la UF

(durant el curs).

En el cas que no es recuperés el NF en aquesta prova, quan es vagi a juny s’anirà

a tota la UF , dins del període de recuperació establert pel centre.

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en

el període de recuperació establert pel centre.

● S'estudiarà el cas concret de cada alumne valorant quins nuclis formatiu té aprovats o no

i la manera que els haurà de recuperar. Les decisions que es prenguin quedaran escrites

en un document explicatiu

6.- QUALIFICACIÓ FINAL MÒDUL

Per a superar l’avaluació de cada UF, l’alumne haurà de:

La qualificació de les unitats formatives és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals.

La mitjana ponderada de totes les notes assignades a cada instrument d'avaluació (PE/NT)

haurà de ser igual o superior al 5 per poder aprovar la unitat formativa.

QUF= 0’5·PE+0’5·NT

No es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es

poden establir fórmules (presentació a segones convocatòries) per incrementar-ne la

qualificació positiva.

Avaluació del Mòdul formatiu

La qualificació dels mòduls professionals és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals.

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats formatives
amb una nota igual o superior a 5.



La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

QMP= 0,2·UF1+0,27·UF2+0,23·UF3+0,3·UF4

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació.

7. MATERIAL NECESSARI

Llibre de text: “Oficina de farmàcia”. Ed. Altamar.

Curs classroom : Oficina de farmàcia

https://classroom.google.com/c/NDE5MDQwMjI4Mjha

8.-NORMES

● A l’aula/laboratori està prohibit menjar o beure.

● No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules., excepte en

aquells casos en que el docent del mòdul ho consideri oportú. En cas d’incompliment de la

norma l’alumne/a rebrà un comunicat d’incidència on el professor/a farà constar els fets. En

cas d’acumulació de 3 incidències l’alumne/a serà sancionat amb un expedient disciplinari.
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Pla Docent Mòdul professional  M2  Curs 22/23 

 

CICLE: Farmàcia i parafarmàcia CFGM 

MÒDUL PROFESSIONAL:  M2 CODI:SA 20 

HORES TOTALS: 198 NOMBRE SETMANES: 33 

HORES SETMANALS: 6 CURS: 22/23 

Professorat:   Xavier Isant -  Mónica Mallen -  Glòria Vilatersana 

 

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius generals associats al MP 

- Reconèixer les característiques i la presentació dels 
productes farmacèutics i parafarmacèutics 
relacionant-los amb les seves aplicacions per 
assistir en la dispensació de productes. 

 

-Informar sobre la utilització adequada del producte 
interpretant la informació tècnica subministrada per 
dispensar productes farmacèutics i 
parafarmacèutics, atenent les consultes i informant 
amb claredat els usuaris sobre les característiques 
i l’ús racional dels productes. 

-Registrar les dades relatives al tractament emplenant 
formularis per donar suport al facultatiu en el 
seguiment farmacoterapèutic de l’usuari. 

 

- Efectuar operacions administratives organitzant i 

emplenant la documentació d’acord amb la 

legislació vigent per tramitar la facturació de 

receptes i gestionar la documentació generada en 

l’establiment. 

 

 

 

 

 

 

 

Competències professionals, personals i 

socials associades al MP 

- Assistir en la dispensació de productes 
farmacèutics 
informant de les seves característiques i del seu ús 
racional. 

 

- Preparar els productes farmacèutics per a la seva 
distribució a les distintes unitats hospitalàries, sota 
la supervisió del facultatiu. 

 

- Donar suport al facultatiu en el seguiment 
farmacoterapèutic de l’usuari. 

 

- Obtenir valors de paràmetres somatomètrics i de 
constants vitals de l’usuari sota la supervisió 

 

- Fomentar en els usuaris hàbits de vida 
saludables per mantenir o millorar la seva 
salut i evitar la malaltia. 

 

- Realitzar tasques administratives a partir de la 
documentació generada a l’establiment. 



 

 
 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 

  Institut Pedraforca 

 
 

 

- Intervenir amb prudència i seguretat 

respectant les instruccions de treball 

rebudes 

 

Unitats de competència associades al MP 

 

- col·laborar en la dispensació de productes 

farmacèutics informant els usuaris sobre la 

seva utilització 

 

 

2.- UNITATS FORMATIVES 

 

 

MP02: Dispensació de productes farmacèutics. 

Unitats Formatives 
Hores mín. 
+ HLLD 

Durada Data inici Data final. 

UF2  Farmacologia. 22+10 50 5/09/22 16/10/22 

UF3. Terapéutica 48+13 32 17/10/22 22/01/23 

 

UF3. Protocols de Dispensació 

 

40+10 

 

61 

 

23/01/23 

 

22/03/23 

 

UF4. Dispensació Hospitalària 

 

22 

 

22 

 

23/03/23 

 

06/04/23 

 

UF 5. Homeopatia i fitoteràpia 

 

33 

 

33 

 

07/04/22 

 

04/06/23 

 

 

 

 

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE 

UF1. Protocols de dispensació. (50 hores) 
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Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Els medicaments i el seu condicionament. 20 Interpreta i aplica tota la simbologia 
continguda en el condicionament 

d’un medicament. 

NF2. Dispensació de productes farmacèutics. 30 Aplica protocols de dispensació de 
medicaments interpretant la 
prescripció o la  demanda. 

UF 2. Farmacologia _UF2. (32 hores)

  

 

 

UF2.FARMACOLOGIA (32 hores) 

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1.- Farmacologia, formes farmacèutiques i 

vies d’administració. Resposta farmacològica, 

RAM i interaccions 

 

32 

Informa l’usuari dels efectes dels 

medicaments relacionant-los amb les seves 

característiques farmacològiques. 

UF 3. Terapèutica  UF3. (61 hores)

  

 

UF3. TERAPÈUTICA (61 
hores) 

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1.-Terapèutica en humans 48 Dispensació de medicaments relacionant-
los amb les aplicacions terapèutiques i 

les condicions d’ús. 

NF2.-Terapèutica i dispensació de 
medicaments d’ús animal 
 

13 Dispensa productes d’ús animal            

relacionant-los amb les principals 

aplicacions, condicions d’ús i efecte 

produït 

 

UF4:FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (22hores) 

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1.- Dispensació en la farmàcia hospitalària. 

Altres formes de dispensació i organització del 

servei de farmàcia 

 

22 

Dispensació dels productes 

farmacèutics identificant els 

protocols organitzatius del centre 

hospitalari. 

 

 

 

 

UF5. HOMEOPATIA I 

FITOTERÀPIA (33 hores) 

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1. Homeopatia. 15  
Dispensa productes homeopàtics 
relacionant-los amb les principals 
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aplicacions, condicions d’ús i efecte produït 

NF1. Fitoteràpia. 18 Dispensa productes fitoterapèutics 
relacionant-los amb les principals 

aplicacions, condicions d’ús i efecte produït 

 

*La distribució i durada dels NFs és orientativa, poden patir alguna modificació durant el curs. 

 

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 

 

 

Per regla general, les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió 
anterior i, si el temps ho permet, finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió, 
facilitant la participació del grup, sempre que es consideri convenient. 

A l’alumnat se li recomana registrar en una llibreta tot els apunts de l’explicació del professor. 

Cal que l’alumnat porti el seu llibre, fulls i resta de material d’escriptori. 

 

ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MP:  Per Regla general, les classes 

teòriques es podran iniciar amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i s’ intentarà finalitzar 

amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió, facilitant, quan es consideri convenient, la 

participació del grup. 

La guia metodològica serà el Llibre de text i els materials proporcionats per l’editorial. 

Els exercicis indicats que no es puguin realitzar durant les classes es faran a casa i la realització 

i correcció dels realitzats formarà una part important de l’estudi per superar el MP. 

Les tasques fetes a través de Moodle requeriran complir-se en els terminis que indiqui el professor. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

L’alumnat ha d’entregar les tasques amb la regularitat que se li demani. La no entrega 

de tasques pot suposar suspendre la Uf independentment de la nota de l’examen. 

S'avalua a partir d’una nota mínima a nivell de tasques i d’examen . 

 

Cal presentar les tasques de manera adequada i respectant les normes 

d’accentuació. Les males presentacions i aplicació incorrecta de les normes 

poden suposar baixar la nota o fins i tot suspendre examens i activitats 

segons el criteri del professor. 

 

La llengua vehicular de les classes és el català. Per tant cal saber entendre el 

mateix i saber expressar-se. En cas de no dominar aquesta llengua caldrà buscar 

instruments de millora. Els cursets que ofereix l’escola i cursos com els de 

www.cpnl.cat ( centre per la normalització lingüística) són opcions a tenir en 

compte. 

 

http://www.cpnl.cat/
http://www.cpnl.cat/
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El centre ofereix un taller d’estudi on es parlen de tècniques d’estudi, preparació 

d’exàmens, presa d’apunts... Cal contemplar aquesta opció com a mesura 

complementària per un assoliment dels objectius d’aquest mòdul. 

 

No es pot portar el mòbil a les classes. Nomès en cas que ho indiqui el 

professor. El seu mal ús serà penalitzat. 

 

Cal portar el llibre. És indispensable per superar l’assignatura. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Absències 

 

L’assistència a classe tal com marca la Normativa, és obligatòria.Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 

20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. El cas serà portat a l’equip docent del cicle, qui 

l’estudiarà i donarà solució. L'alumne serà informat d'aquesta situació mitjançant un document escrit. 

Documents justificatius de faltes: documents oficials, com ara fulls de baixa laboral, fulls 
d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat 
posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència. Les faltes seran 
justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació al centre. 

 

 
 
 
En el cas de què un alumne no pugui assistir a una prova escrita amb causa justificada (justificant 
oficial per motiu ineludible) s’informarà a l’alumne de si té dret a la una altra prova avaluadora que no 
tindrà que ser necessàriament igual a la de la resta del grup i que es realitzaria en una data fixada a 
criteri del professorat. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe 
durant la seva absència. 

 

Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies a comptar des de la reincorporació al 

centre. 

 

En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) 

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor. 

 

 
5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ 

 

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials, d’assistència 

obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència. 

 

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge 

 

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són: 

 

 
Per treure la qualificació de les diferents UFs, , sempre que estiguin aprovats amb una qualificació de 5, 
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s’aplicarà el següent promig de les diferents instruments d’avaluació: 

 

UF Instruments d’avaluació en % 

Qualificació
 del
s resultats 
d’aprenentatge 

Qüestionaris/proves 

escrites 

Treballs/dossier 

RA 70% 30% 
 

- Per puntuar el treball es tindrà en compte: 

Que estigui complert (totes les preguntes contestades). 

Que tingui una bona presentació (portada, índex, sense faltes d’ortografia, 

bibliografia), així com les competències transversals del cicle. 

Que s’entregui el dia marcat. 

● Cap d’aquests paràmetres farà mitjana si no està aprovat. 

 

 

 

 

 

Absències 

🌕 L’assistència a classe tal com marca la Normativa, és obligatòria. 

🌕 Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. 

🌕 En el cas de què un alumne no pugui assistir a una prova escrita amb causa justificada (justificant 

oficial per motiu ineludible) s’informarà a l’alumne de si té dret a la una altra prova avaluadora 
que no tindrà que ser necessàriament igual a la de la resta del grup i que es realitzaria en una data 

fixada a criteri del professorat. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina 
realitzada a classe durant la seva absència. Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 

7 dies a comptar des de la reincorporació al centre. 

 

 

RECUPERACIÓ DE LES UF I DEL MP 
 

Quan l’alumne no ha superat una UF a la primera convocatòria, caldrà que, mitjançant l’estudi, faci 

un repàs de tots els exercicis i temes tractats durant la UF. El Professorat el recolzarà respecte a qualsevol 
dubte o aclariment fora de l’horari de classes. 

 

El professorat, sempre que pugui i pensant en la recuperació, insistirà en les explicacions dels punts claus a 

mesura que vagi avançant en altres UF. 

 

En cas de que el professorat faci la revisió dels qüestionaris o proves escrites, fent una explicació del motiu de 

les respostes, desprès de la seva qualificació, aquesta serà la primera de les activitats de recuperació per la 

que l’alumne haurà de demostrar el seu interès. 
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La qualificació de la segona convocatòria es farà mitjançant un examen per UF senceres. Excepcionalment, 

el professorat podrà fer variacions substituir l’examen per un treball o altres activitats. També caldrà el 

lliurament del dossier d’exercicis. 

 

L’alumnat que tingui alguna Uf suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a la prova de 

segona convocatòria, donat que es tracta d’una convocatòria voluntària. La data de la prova serà la 

determinada per la Direcció del Centre. 

 

Avaluació de les unitats formatives 

 

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).  

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i s’haurà de 

recuperar. 

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents no superarà 

la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior. 

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. 

 

Recuperació 

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es recuperarà la part pràctica, 

la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de les recuperacions 

ordinàries).  

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona 

convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària). 

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants a les proves 

realitzades en primera convocatòria. 

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o superior a 5. 

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat. 

Absències 

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i així, la 

prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global de l’alumne i la 

seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.  

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de baixa laboral, 

fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat posar-se 

al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència. 

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació al centre. 

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) se li realitzarà 

la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor. 

 

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL 
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AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP 

 

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. 

Per a superar el Mòdul Professional (MP) cal superar independentment les 6 Unitats Formatives (UF). 

La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació, sempre que totes les 

UF tinguin una qualificació igual o superior a 5: 

 

QMP2 = 50/198·QUF1 + 32/198·QUF2 +61/198·QUF3 + 22/198·QUF4 +33/198.QUF5  

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS DEL MP 

 

Les sessions teòriques s’impartiran en l’aula que caldrà que estigui equipada amb ordinador, canó de 
vídeo i accés a internet. També s’haurà de poder disposar de catàlegs farmacèutics actualitzats així 
com de diccionaris mèdics en català i castellà. 

En totes les UF s’hauran de fer classes a l’aula d’informàtica per tal de tenir accés a materials de 
consulta i a programes específics que permetran la realització dels exercicis, els treballs i completar els apunts. 
El material didàctic consistirà en llibre de text completat amb els apunts que pren l’alumne de les 

explicacions que transmet el professorat, que també els podrà completar amb alguns documents impresos i 

protocols de pràctiques que podrien ser lliurats al moment. 
També caldran materials audiovisuals en relació amb el tema tractat i la resta de material de l’aula. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibliografia: 

i. “Dispensació de productes farmacèutics”. Sabela Fernández, Beatriz Tojo, Fátima Calvo, 
Montserrat Chao Editorial Mcgrawhil 

 

 

 

8.-SORTIDES: 

 

Es valoraran durant el curs. 
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Pla Docent Mòdul professional 3: Dispensació de productes parafarmacèutics   Curs 2022-23 

CICLE: Farmàcia i Parafarmàcia CFGM 

MÒDUL PROFESSIONAL:  DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS CODI: SA20 

HORES TOTALS: 165 h NOMBRE SETMANES: 33+33 

CURS: PRIMER CURS: SEGON 

HORES TOTALS: 66 h HORES TOTALS: 99 h 

HORES SETMANALS: 2 h HORES SETMANALS: 3 h 

Professorat: UFs de 1r curs: Lourdes Molina (lmolin20@xtec.cat) i Regina Saman (rsaman@xtec.cat) 

UFs de 2n curs: Gemma Aguado (gaguado@xtec.cat) i Xavier Isant (xisant@xtec.cat) 

Anna Cimarras (acimarra@xtec.cat) i Mònica Mallén (mmallen7@xtec.cat) 

 

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS. 

1. Reconèixer els productes parafarmacèutics i interpretar la informació tècnica que contenen. 

2. Aplicar protocols de dispensació de productes parafarmacèutics, interpretant la prescripció o la 

demanda. 

3. Seleccionar productes sanitaris infantils, conèixer les seves característiques, i relacionar les seves 

aplicacions amb la demanda o prescripció. 

4. Seleccionar productes sanitaris, descriure les seves característiques, i relacionar les seves 

aplicacions amb la demanda o prescripció. 

5.  Dispensar productes d’ortopèdia i pròtesi, i descriure les seves característiques i aplicacions. 

6. Dispensar productes d’audiopròtesi i òptica oftàlmica, i descriure les seves característiques i 

aplicacions. 

 

2.- UNITATS FORMATIVES 

 

CURS: PRIMER 

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final H/setmana 

UF1. Parafarmàcia 33 07/09/22 20/01/23 2 

UF5. Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesi 33 23/01/23 2/06/23 2 

 

CURS: SEGON 

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final H/setmana 

UF2. Dermofarmàcia 44 07/09/22 21/12/22 3 

UF3. Dietètica 44 09/01/23 14/04/23 3 

UF4. Biocides 11 17/04/23 02/06/23 3 

mailto:lmolin20@xtec.cat
mailto:rsaman@xtec.cat
mailto:rsaman@xtec.cat
mailto:gaguado@xtec.cat
mailto:xisant@xtec.cat
mailto:xisant@xtec.cat
mailto:acimarra@xtec.cat
mailto:mmallen7@xtec.cat
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3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE 

CURS: PRIMER 

UF1. Parafarmàcia (33 h) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

1. L’oficina de farmàcia i els productes parafarmacèutics. 
Dispensació i venda. Fonts d’informació. 

01 33 100 

 

UF5. Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesi ( 66 h.) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

1. Productes infantils. 01 11 33 

2. Productes sanitaris. 01 11 33 

3. Productes ortoprotètics. 02 6 18 

4. Productes oculars i per a l’oïda. 02 5 16 

 

CURS: SEGON  

UF2. Dermofarmàcia (44 h) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

1. Productes de cosmètica corporal. 01 15 34 

2. Productes de cosmètica facial. 01 12 27 

3. Productes de cosm. capil·lar i de control del pèl corporal. 02 10 23 

4. Productes per a la higiene bucodental. 02 7 16 

 

UF3. Dietètica (44 h) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

1. Nutrició i dietètica. 01 24 55 

2. Productes dietètics. 01 20 45 

 

UF4. Biocides (11 h) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

1. Productes biocides. 01 11 100 
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4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 

 

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques: 

• Es farà un petit qüestionari referent al mòdul formatiu per tenir una idea dels coneixements. 

D’aquesta manera, es partirà sempre dels coneixements previs de l’alumnat. 

• Les classes s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i finalitzaran amb un resum 

del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible, es facilitarà la participació i la 

discussió en grup. 

• L’ explicació de les UF es farà amb l’ajut d’eines  informàtiques i audiovisuals i quan ho requereixi, en la 

realització d’activitats de recerca informació, de vídeos, d’elaboració de Kahoot. Per les presentacions 

es fam servir el Genially, PowerPoint, tant en petits grups com de forma individual i resolució dels 

qüestionaris de reforç on-line. 

• Incorporació de la llengua anglesa al cicle formatiu: amb la finalitat d'incorporar i   normalitzar l'ús de 

la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en 

aquest cicle formatiu de grau mig de laboratori es faran activitats d’ensenyament aprenentatge que 

incorporin la utilització de la llengua anglesa. 

 

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ 

 

Es farà una avaluació inicial en començar el mòdul, per veure el nivell de coneixements del grup. Aquesta 

prova inicial no tindrà cap valor per la nota del mòdul. 

 

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada 

la seva absència. 

 

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge 

 

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA 

són: 

- Qüestionaris/proves escrites. 

- Treballs/dossiers. 

 

Avaluació de les unitats formatives 

 

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada de les diferents AEA (veure quadre al punt 3).  

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i 

s’haurà de recuperar. 

 

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents 

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior. 

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. 
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Recuperació 

L’alumnat que tingui pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es 

recuperarà la part pràctica, la part teòrica o ambdues. 

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de 

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària). 

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran 

semblants a les proves realitzades en primera convocatòria. 

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o 

superior a 5. 

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat. 

Absències 

• Si l’alumnat té més d’un 20% de faltes al llarg de la UF, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i així, 

la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global de 

l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.  

• Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de baixa 

laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de 

l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència. 

• Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació al 

centre. 

• En el cas que un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) se li 

realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor. 

 

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL 

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les xxxx unitats formatives. La 

qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per 

separat totes les UF: 

QMP3 = [(UF1 x 0.20) +(UF2 x 0.27) +(UF3 x 0. 27) + (UF4 x 0.06) + (UF5 x 0.20) ]  

 

Com que el Mòdul professional s’imparteix al llarg dels dos cursos del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, la 

nota del mòdul no s’obtindrà fins que no s’hagi finalitzat el segon curs. 

 

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

 

Material pel seguiment de l’assignatura: 

Pel seguiment de les classes de l’MP3 s’utilitza el següent llibre de text: 

• “Dispensació de productes parafarmacèutics” 

B. Hernández, E. Martinez 

Ed. ALTAMAR.  
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També, a criteri del docent del mòdul, es poden utilitzar altres eines educatives com ara “Moodle”, “Google 

Classroom” o altres recursos educatius digitals (“Symbaloo Edu”)  

 

8.-SORTIDES: 

Les sortides proposades són les següents: 

• Exposició “HUMAN BODIES”. 

• Deixalleria de l'Hospitalet de Llobregat. 

• Laboratori “Reig Jofre” 
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Pla Docent Mòdul professional M4: FORMULACIÓ MAGISTRAL   Curs 22-23

CICLE: Sanitat CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  Formulació Magistral CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4 CURS: Segon

Professorat:  Conxita Cayuela i  Monica Mallén 

Horari: Mati i tarda

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Verificar  la  recepció  dels  productes  farmacèutics  i  parafarmacèutics  per  controlar-ne  les
existències.

2. Planificar el procés d’emmagatzematge aplicant criteris de classificació i complint les condicions de
conservació requerides per controlar l’organització dels productes farmacèutics.

3. Elaborar lots de productes farmacèutics dosificant-los i  envasant-los en condicions de qualitat  i
seguretat per preparar-los i distribuir-los a les diverses unitats hospitalàries.

4. Preparar equips, matèries primeres i reactius necessaris seguint instruccions tècniques i protocols 
de seguretat i qualitat per assistir el facultatiu en l’elaboració de fórmules magistrals, preparats 
oficinals i cosmètics.

5. Realitzar operacions bàsiques de laboratori seguint instruccions tècniques i protocols de seguretat i 
qualitat per assistir el facultatiu en l’elaboració de fórmules magistrals, preparats oficinals i 
cosmètics.

6. Higienitzar el material, l’instrumental i els equips, netejant, desinfectant i esterilitzant d’acord amb 
els protocols i normes d’eliminació de residus per man-tenir-los en òptimes condicions en la seva 
utilització.

7. Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa
per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores
setmana

UF1. Normes de correcta elaboració 35 07/09/2022 4/11/22 4

UF2.Elaboració de fórmules 97 07/11/22 31/05/23 4

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Normes de correcta elaboració ( 35h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota

Mòdul Formulació Magistral (M4)
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final

1.NF1 / AEA1: Normativa i qualitat aplicada a 
l’elaboració de fórmules magistrals i preparats 
oficinals. Texts oficials de la legislació vigent: Reial 
Farmacopea Espanyola, Formulari Nacional.
Documentació.

1. Posa a punt equips 
d'elaboració de productes 
farmacèutics i afins, i 
enreconeix els dispositius i el 
funcionament. 

15 43%

2.NF2 / AEA2: Materials i equips del laboratori de 
farmàcia.

8 23%

3.NF3 / AEA3: Eliminació de residus. 2 6%

4. NF4 / AEA4: Matèries primeres. 2. Verifica la qualitat de les 
matèries utilitzades en 
l’elaboració analitzant-ne la 
legislació vigent, el seu 
etiquetatge i les seves 
condicions d’emmagatzematge i
conservació.

10 28%

UF2. Elaboració de fórmules ( 97h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota
final

1.NF1 / AEA1: Operacions farmacèutiques 
bàsiques.

1. Elabora productes 
farmacèutics i afins 
reconeixent-ne i aplicant-ne els 
fonaments fisicoquímics de les 
operacions farmacèutiques 
bàsiques.
2. Controla el material de 
condicionament primari 
reconeixent les especificacions 
legals.
3. Envasa productes 
farmacèutics i afins en 
condicions higièniques, 
justificant el material de 
condicionament seleccionat.

12 12%

2.NF2 / AEA2: Elaboració de fórmules 
farmacèutiques sòlides.

47 49%

3.NF3 / AEA3: Elaboració de fórmules 
farmacèutiques semisòlides.

15 15%

4.NF4 / AEA4: Elaboració de fórmules 
farmacèutiques líquides.

18 19%

5.NF5/ AEA5: Material de condicionament. Envasat
i etiquetatge.

5 5%

Mòdul Formulació Magistral (M4)
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4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques: 

- Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i finalitzaran
amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible, es facilitarà la
participació i la discussió en grup. 

- L’ explicació de les UF es farà amb l’ajut d’eines informàtiques i audiovisuals i quan ho requereixi,
es realitzaran activitats de recerca informació s, es visualitzaran vídeos, es duran a terme jocs com
Kahoots, mots encreuats; i resolució dels qüestionaris tant en petits grups com de forma individual.

- Aquest mòdul es basa en una d’interacció constant de la teoria amb la pràctica al taller de farmàcia,
lo que permet als alumnes adquirir habilitats i destreses i aplicar les normes de qualitat i seguretat
mediambientals ja establertes i valorant els resultats tècnics. 

- En les classes pràctiques hauran d’elaborar un informe de pràctiques en forma de PNTs amb les
activitats, les mesures preventives de seguretat , gestió de residus i el control de qualitat. 

- Incorporació de la llengua anglesa al cicle formatiu: amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús
de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit
laboral, en aquest cicle formatiu es faran activitats d’ensenyament aprenentatge que incorporin la
utilització de la llengua anglesa.Es faran etiquetatges de les fòrmules magistrals elaborades en el
taller amb anglès i amb català. Així com els prospectes que porten les fórmules.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada
la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA
són:

1. Proves escrites: 65% de la qualificació total.
2. Pràctiques: 35% de la qualificació total.

Elaboració de formes farmacèutiques en el taller (15%), es valora les compètencies 
Elaboració dels PNTs (15%), 
Qüestionaris(5%),  

Competències:

- Realització de totes les pràctiques 
- Actitud correcta i respectuosa. 
- Demostrar respecte per les normes establertes.

Mòdul Formulació Magistral (M4)
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- Si es autònom i interpreta correctament protocols, normes i pautes de treball i així com l’eliminació
de residus. 

- Si pren decisions de forma fonamentada, argumentant i justificant i resolent els problemes. 
- Si es responsable en les activitats que se li encarreguen ( neteja, manipular correctament el 

material i equips del taller). 
- Si aplica les normes de seguretat i mesures de protecció ambiental i personal. 
- Si te una bona relació interpersonal, treballa en equip, desenvolupa tècniques de lideratge i 

motivació. 
- Dur el material necessari per cada  pràctica.
- Arriba puntual

 
Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3). 
No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i
s’haurà de recuperar.
Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents
no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.
Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es recuperarà la
part pràctica, la part teòrica o ambdues. 
L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de
segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
El  contingut,  estructura  i  naturalesa  de  les  activitats  de  recuperació  de  segona  convocatòria  seran
semblants a les proves realitzades en primera convocatòria.
En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i
així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global
de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent. 

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de
baixa  laboral,  fulls  d’ingressos  hospitalaris  i  informes  mèdics  on  es  recomani  repòs.  És
responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació
al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

● Si l’alumne falta el dia d’un examen, i la falta és no justificada, la prova no es repetirà i computarà
amb un zero. Si la falta és justificada, quedarà a criteri del professor marcar un altra data d’examen
dins l’horari del mòdul.

Mòdul Formulació Magistral (M4)
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Retards

 Si l’alumne arriba amb retard a la classe, no podrà accedir a l’aula passats els 10min. de cortesia,  i
s’haurà d’incorporar a la següent hora de classe.

 Si l’alumne arribar amb retard a un examen o prova, i no està justificat, no el podrà fer fins la
següent convocatòria. Si és justificat, podrà fer l’examen o prova sempre que no hagi sortit cap
alumne i haurà d’acabar l’examen a l’hora prevista, no tindrà més temps.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La qualificació
del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les
UF:

QMP = 0,24·QUF1 + 0,76·QUF2

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

- Llibre: “Formulacion magistral”. McGrawHill. ISBN: 978-84-486-2297-8
- Material de pràctiques:  és indispensable portar el material a classe. Si l’alumna no el porta, no

podrà realitzar la pràctica .
- Bata
- Pinces
- Pre-pipeta
- Caixa de guants 
- Retolador permanent 
- Cinta adhesiva
- Tisores
- Espàtula
- Calculadora científica

Espais i mesures bàsiques d’higiene de les pràctiques:

- Les  activitats  pràctiques  s’impartiran,  preferentment  al  taller  de  farmàcia  i  excepcionalment  al
laboratori del departament de sanitàries.

- Les mesures d’higiene són:
- Cal rentar-se les mans en entrar al taller i també al sortir.
- No es podrà realitzar cap tasca al taller si l’alumnat no porta la bata.
- L’alumnat portarà el cabell recollit i les ungles netes i curtes.
- No es podrà sortir del taller amb la bata posada.
- Està prohibit menjar i beure al taller.
- En cas de dur mocador que cubreix el cap, s’evitarà que les puntes estiguin sueltas, i es

posaran dintre la bata.
- No es pot dur bufanda en el taller, ni gorres.
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- No està permès fer ús del telèfon mòbil ni d’altres aparells digitals a les aules, excepte en
aquells  casos on el  docent ho consideri  oportú.  Tampoc es poden carregar els  aparells
electrònics.

- En cas d’incompliment d’aquestes normes, l’alumne rebrà un comunicat d’incidència on el
professor farà constar els fets. En cas de 3 incidències, a l’alumne se li incoarà un expedient
disciplinari.

8.-SORTIDES:

Es farà una sortida a la facultat de Farmàcia de Barcelona al departament de farmàcia galènica.
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Pla Docent Mòdul professional MP5: Promoció de la salut         Curs 2022-2023

CICLE: Farmàcia i parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  MP5 CODI: SA20

HORES TOTALS: 99h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 3 CURS: 2022-2023

Professorat: Olaya Llano, Àgueda Ribes, Susana Sànchez

Horari: matí i tarda

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

j) Aplicar procediments de realització de somatometries i de presa de constants vitals interpretant els

protocols i les instruccions tècniques per obtenir paràmetres somatomètrics i constants vitals de l’usuari

k) Preparar material i equips d’anàlisi seguint instruccions tècniques i aplicant normes de qualitat, seguretat

i higiene i procediments per realitzar anàlisis clíniques elementals.

l) Efectuar determinacions analítiques clíniques seguint instruccions tècniques i aplicant normes de qualitat,

seguretat i higiene i procediments per realitzar anàlisis clíniques elementals.

m) Higienitzar el material, l’instrumental i els equips, netejant, desinfectant i esterilitzant d’acord amb els

protocols i normes d’eliminació de residus per mantenir-los en òptimes condicions en la seva utilització.

n) Identificar situacions de risc seleccionant informacions rebudes de l’usuari per fomentar hàbits de vida

saludables.

o) Sensibilitzar els usuaris seleccionant la informació, segons les seves necessitats, per fomentar hàbits de

vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i evitar la malaltia .

r)Identificar l’estat psicològic de l’usuari detectant necessitats i conductes anòmales per atendre les seves

necessitats psicològiques.

s)Interpretar tècniques de suport psicològic i de comunicació detectant necessitats i conductes anòmales

per atendre les necessitats psicològiques dels usuaris.

t) Valorar la diversitat d’opinions com a font d’enriquiment, reconeixent altres pràctiques, idees o creences,

per resoldre problemes i prendre decisions

Mòdul  5
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2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1: Educació per a la salut 33 07/09/22 09/12/22 3

UF2: Controls analítics 33 10/12/22 17/03/23 3

UF3: Comunicació amb l'usuari col·laboració en el

consell farmacèutic

33 18/03/23 04/06/23 3

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Educació per a la salut (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

A1.- Salut i malaltia 1 18 0,5

A2.- Desenvolupament de programes d’educació per a la

salut

2 15 0,5

UF2. Controls analítics (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

A3.- Seguretat/higiene al laboratori. Controls analítics 1 17 0,5

A4.- Interpretació controls analítics 2 16 0,5

UF3. Comunicació amb l'usuari i col·laboració amb el consell farmacèutic (33h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

A5.-El suport psicosocial del malalt en diferents situacions 1 14 0,4

A6.- Consell farmacèutic: medicaments, trastorns

respiratoris, digestius, trastorns locomotors, pell i altres

trastorns menors

2 19 0,6
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4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul es fa en grup desdoblat.

El mòdul consta de classes teòrico- pràctiques:

1.-Les classes constaran d'una exposició teòrica per part de el/la professor/a per tal d’introduir els nous

conceptes (la teoria es penjarà al blog/DRIVE uns dies abans perquè l'alumnat que vulgui descarregarse-la

(suport teòric a l'aula) tingui temps. No serà obligatori portar el Power point imprès a l'aula.

2.- Realització d'activitats d'ensenyament aprenentatge amb tasques de diferents tipologies:

● Activitats de consolidació (Exercicis d'aula).

● Deductiu: A partir d’uns conceptes generals, l’alumnat ha de saber arribar a unes conclusions.

particulars, aplicables a casos pràctics que s'han trobat a l'OF.

● D’anàlisi: Algunes de les activitats de recerca d'informació (TAC).

● De síntesis: Realització d'esquemes, resums.

● Inductiu: A partir de unes dades o fets particulars donats a l'oficina de farmàcia , l’alumnat ha de

saber identificar el concepte o principi associat.

El mètode de treball de les activitats variarà depenent de la tipologia de les mateixes, així algunes es

realitzaran de manera:

● 1 Individual.

● 2 Petit grup.

● 3 Grup-classe.

Les activitats d'aula es podran fer en una llibreta, fulls o en format digital, que s'hauran de lliurar el dia de la

prova escrita en cas que el professorat ho consideri.

Abans de la realització de la prova escrita es realitzarà un resum per tal de solucionar possibles dubtes o

aclariments sobre els conceptes treballats.

Incorporació de tecnologies d’aprenentatge i coneixement (TAC)

Alguns professors del M5 utilitzen el moodle

http://agora.xtec.cat/iespedraforca/moodle/course/view.php?id=502 per tal de penjar tota la informació

que l’alumnat requerirà durant el curs.

La utilització d’aquesta plataforma fa que la comunicació alumne- alumne i alumne-pdocent, sigui més

dinàmica i es creï un model d'ensenyament aprenentatge molt més constructiu.

Així utilitzem altres programes per fer activitats com:. Kahoot, jumble, Edpuzzle, genial.ly, OBS, Wix.
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SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a persones que no

poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura d’alguna persona, o per qualsevol

altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti l’assistència a la totalitat de les hores lectives.

L’alumne que vulgui optar per aquesta modalitat haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada

situació:

1- Situació: treball com a assalariat.

● Informe de vida laboral emès per la TGSS.

● Informe de l’empresa amb indicació de l’horari de treball.

2- Situació: treball autònom

● Còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques.

● Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral corresponent.

3- Situació: Tenir cura d’altres persones.

● Llibre de família o declaració jurada indicant el vincle familiar

● Document emès per un organisme oficial (centre sociosanitari o similar)

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la meitat de les

hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats programades per aquesta UF.

El professorat tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies que es

convinguin.

Cal que l’alumne realitzi de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el docent consideri

oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat, via correu electrònic, de les sessions a les quals ha

d’assistir.

Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de forma presencial en les

sessions de teoria.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

● Proves escrites (PE): 70%. Proves amb diferent tipologies de preguntes (definicions, tipus test,

preguntes curtes, esquemes, casos pràctics)

● Nota de treballs (pràctiques, lectures...) (NT): 30 %. Per puntuar el treball es tindrà en compte:

Que estigui complert (totes les preguntes contestades)
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Que tingui una bona presentació (portada/índex/bibliografia)

Que s’entregui el dia marcat*

*En el cas que no s’entreguin els treballs el dia marcat l’alumne el podrà entregar-los durant els 2 dies següents amb

una baixada de 1 punt sobre la nota final del treball. Un cop hagi passat aquest període, no es recollirà cap treball i per

tant es posarà un 0.

Dins de les notes de treballs es tindrà en compte que l'alumne hagi presentat tots els treballs i exercicis

demanats, assistència i participació a l'aula i a les activitats proposades pel professorat.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents RAs (vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5; per tant, la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

QUF1 = 0,5·RA1 + 0,5·RA2

QUF2 = 0,5·RA1 + 0,5·RA2

QUF3 = 0,4·RA1 + 0,6·RA2

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.
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● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment cadascuna de les unitats formatives. La

qualificació del Mòdul professional (QMP5) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades totes les

UFs:

QMP5 = 0,33·UF1 + 0,33·UF2 + 0,34·UF3

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Moodle curs

http://agora.xtec.cat/iespedraforca/moodle/course/view.php?id=522

8.-SORTIDES:

No hi ha cap sortida prevista.
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Pla Docent Mòdul professional M6: Farmàcia   Curs 22-23

CICLE: Farmàcia i parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  M6 CODI: SA20

HORES TOTALS: 66h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 2 h CURS: 1er

Professorat:  Xavier Isant

Horari: Matí i tarda

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

Objectius
generals
associats
al MP6

d) Reconèixer les característiques i la presentació dels productes farmacèutics i
parafarmacèutics relacionant-los amb les seves aplicacions per assistir en la 
dispensació de productes

e) Informar sobre la utilització adequada del producte interpretant la informació tècnica 
subministrada per dispensar productes farmacèutics i parafarmacèutics ,atenent les 
consultes i informant amb claredat els us usuaris sobre les característiques i l’ús  racional
dels productes.

o) Sensibilitzar als usuaris seleccionant la informació, segons les seves necessitats,  per
fomentar hàbits de vida saludables per mantenir o millorar la seva salut i evitar la  malaltia.

p) Efectuar operacions administratives organitzant i emplenant la document acció 
segons la legislació vigent per tramitar la facturació de receptes i gestionar la 
documentació generada en l'establiment.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Atenció a l’usuari 33h 07/08/22 20/01/23 2h

UF2.Organització i venda de productes. 33h 21/01/23 26/05/23 2h
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3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Atenció a l’usuari.

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1. Atenció a les persones usuàries. 1. Aplica tècniques

d’atenció  a usuaris

descrivint i

aplicant

procediments i

protocols de

comunicació.

21h 31

2.Reclamacions queixes i qualitat 2. Atén
reclamacions
presentades pels
usuaris.
Reconeix i aplica
criteris i
procediments
d’actuació.

12 18

UF2. Organització i venda  de productes.

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. Principis de màrqueting. Efectua activitats

de venda de

productes para

farmacèutic

descrivint i

aplicant les fases

d’un procés de

venda

13 19

2. Activitats de venda de productes farmacèutics Efectua activitats

de venda de

productes para

farmacèutic

descrivint i

aplicant les fases

d’un procés de

venda.

10 16

3. Organització i exposició de productes Organitza els

productes de para

farmàcia en el

punt de venda

10 16
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aplicant

tècniques de

merchandising.

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

La guia metodològica serà la que consideri adient el professorat.

El professorat proporciona  a l’alumnat els continguts de  la base teòrica  (power point, fotocopies ,webs ,vídeos….)

Aquesta assignatura té una base important basada en la simulació. En la representació d’escenes habituals
de la farmàcia. “role plays”. Requerim el coneixement d’altres assignatures per poder fer les simulacions.
Requerim els coneixements dels medicaments, de la para farmàcia, fitoteràpia
L’alumnat ha d’entregar les tasques amb la regularitat que se li demani. La no entrega de tasques pot
suposar suspendre la Uf independentment de la nota de l’examen. S’avalua a partir d’una nota
mínima a nivell de tasques i d’examen .
Cal presentar les tasques de manera adequada i respectant les normes d’accentuació. Les males
presentacions i aplicació incorrecta de les normes poden suposar baixar la nota o fins i tot suspendre
exàmens i activitats segons el criteri del professor.
La llengua vehicular de les classes és el català. Per tant cal saber entendre el mateix i saber
expressar-se. En cas de no dominar aquesta llengua caldrà buscar instruments de millora. Els cursos
que ofereix l’escola i cursos com els de www.cpnl.cat ( centre per la normalització lingüística) són
opcions a tenir en compte.
El centre ofereix un taller d’estudi on es parlen de tècniques d’estudi, preparació d’exàmens, presa
d’apunts... Cal contemplar aquesta opció com a mesura complementària per un assoliment dels
objectius d’aquest mòdul.

3.1 Semipresencialitat

Aquest mòdul disposa de la modalitat de semipresencialitat. Aquesta modalitat s’adreça a
persones que no poden seguir l’horari lectiu per raons laborals, perquè han de tenir cura
d’alguna persona, o per qualsevol altra circumstància excepcional que les impedeixi o dificulti
l’assistència a la totalitat de les hores lectives. L’alumne que vulgui optar per aquesta modalitat
haurà d’adjuntar la documentació corresponent a cada situació:

● Informe de vida laboral emès per la TGSS. i Informe de l’empresa amb indicació de l’
horari ,
● Situació :treball autònom. còpia de l’alta de l’impost d’activitats econòmiques.
● Rebut de cotització al règim especial de treballadors autònoms o mutualitat laboral
corresponent.
● Document emès per un organisme oficial(centre sociosanitari o similar.

Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran d’assistir presencialment almenys a la
meitat de les hores previstes de cada UF i hauran de fer totes les activitats
programades per aquesta UF.
El professor tutoritzarà les activitats del seu alumnat de forma telemàtica o per altres vies
que es convinguin.
Cal que l’alumne realitza de forma presencial les activitats pràctiques o treballs que el professor
considera oportunes. L’alumne serà avisat amb anterioritat  de les sessions a les quals ha
d’assistir.
Les proves d’avaluació dels continguts cursats de forma semipresencial es farà de 
forma presencial.

Aquest mòdul es fa en grup desdoblat
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Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i 
finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible
,facilitaran la participació i la discussió en grup.

La plataforma d'ensenyament aprenentatge difereix depenent del professorat, així en un cas
s'utilitza el moodle i en altre cas NO s'utilitza si no que es fa amb diferents tipologies de
plataformes d'ensenyament.
Encara que el suport difereix el contingut continua sent el mateix.
El mòdul consta de classes teòric -pràctiques:

1.-Les classes constaran d'una exposició teòrica per part de la professora per tal d’introduir els
nous conceptes (la teoria del NF es penja al moodle o al Drive uns dies abans perquè
l'alumnat que vulgui descarregar-se-la (suport paper a l'aula ) tingui temps. No serà obligatori
portar el Power point imprès a l'aula.

2.-Realització d'activitats d'ensenyament aprenentatge de diferents tipologies:

● Activitats de consolidació (Exercicis d'aula)
● Deductiu: A partir d’uns conceptes generals, l’alumnat ha de saber arribar a unes conclusions
particulars,  aplicables a casos pràctics que s'han trobat a l'OF
● D’anàlisi: Algunes de les activitats de recerca d'informació(TAC)
● De síntesis: Realització d'esquemes, resums.
● Inductiu: A partir de unes dades particulars donats a l'oficina de farmàcia, l’alumnat ha de saber identificar
el  concepte o principi associat.

El mètode de treball de les activitats varia depenent de la tipologia de les mateixes, així
algunes es realitzaran de manera Individual en  petit grup i en  Grup-classe.
Abans de la realització de la prova escrita es realitzarà un resum per tal de solucionar 
possibles dubtes o aclariments sobre els conceptes treballats

Incorporació de tecnologies d’aprenentatge i coneixement(TAC)

La utilització del moodle, classroom , fa que la comunicació alumne-alumne alumne professor,
sigui més dinàmica i es crea un model d'ensenyament aprenentatge molt més constructiu. 
També s'utilitzen una sèrie d’eines google (o en línia, documents en línia) i programes 
informàtics com el Kahoot o photopeach.

Moltes de les activitats que hem anomenat anteriorment són activitats TAC.

Incorporació de la llengua anglesa.

Sobre tot treballem la millora de la lectura i comprensió de la llengua anglesa així:

● Molt material de consulta ( webs ,manuals d'utilització...)està en anglès
● Role-play en anglès.
● Vídeos en versió original (subtitulat).

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

4.1 Avaluació continua 

  Es realitzarà una avaluació continua.* Sempre que l’alumne NO supera el 20% de faltes; això suposaria que aquella
UF ja NO serà avaluada  de forma continua i l’alumne haurà de presentar-se a la segona convocatòria. El cas serà
avaluat per  l’equip docent del cicle”. 

L'alumne serà informat d'aquesta situació mitjançant un document escrit. 
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L'avaluació es farà tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les    unitats 
formatives. 

Cada Resultat D'aprenentatge s'avalua amb diferents instrument d'avaluació  

 Els instruments d'avaluació són: 
● Proves escrites(PE)o treball en grups : 70% 
● Proves amb diferents tipologies de preguntes (definicions ,tipus test, preguntes curtes, esquemes, casos

pràctics,....) .Nota de treballs (pràctiques, lectures...) (NT): 30 %.  

 Per puntuar els treballs es tindrà en compte: 
 Que estigui complert (totes les preguntes contestades)  suposara un 80%   i  l’altre 20%  es
donarà per tindre  una bona   presentació (portada/índex/bibliografia) i que la entrega sigui en  el
dia establert. 

*En el cas que no s’entreguin els treballs el dia fixat, l’alumne podrà entregar-los durant els 3 dies 
següents amb una baixada de 2 punts sobre la nota final del treball. Un cop hagi  passat aquest període
no es recollirà cap treball i per tant es posarà un 0 en aquest apartat . 

Dins de les notes de treballs es tindrà en compte que l'alumne hagi presentat tots els treballs i exercicis 
demanats, assistència i participació a l'aula i a les activitats proposades pel professorat. 

Pera superar l’avaluació de cada UF, l’alumne haurà de: 

La qualificació de les unitats formatives  és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals. La mitjana 
ponderada de totes les notes assignades a cada instrument   d'avaluació (PE/NT) haurà de ser igual o
superior a 5 per poder aprovar la unitat formativa. NO es poden  repetir unitats formatives ja superades
per millorar-ne les qualificacions, ni es poden establir fórmules  (presentació a segones convocatòries de
recuperació ni d'altres) per incrementar-ne la qualificació  positiva.

La fórmula ponderada per obtenir la nota de la UF d

      4.2 Avaluació del Mòdul formatiu 

La qualificació de dels mòduls professionals és numèrica, entre l'1i el10,sense decimals. 

Pera superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives amb  una
nota igual o superior a 5. 

La qualificació del Mòdul professional(QMP) s’obté segons la següent ponderació: 

Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació. 

  4.3  Recuperació de les UF i el Mòdul : 

 Nuclis formatius: Si es suspèn algun NF ,es farà un examen de recuperació abans de posar la  nota final de la UF
(durant el curs). 

● En el cas que no es recuperes el NF en aquest examen de recuperació ,  quan es vagi a juny
s’anirà a total a UF (dins del període de recuperació establert pel centre). 
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● En cas de no superar la UF de forma contínua,  realitzarà una prova en el període  de recuperació
establert pel centre. 

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials, d’assistència obligatòria. Els

alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

(incloure els acords)

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents no superarà la UF i

s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la part pràctica, la part

teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de les recuperacions ordinàries).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de segona convocatòria (la

presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants a les proves realitzades

en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i així, la prerrogativa de

concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global de l’alumne i la seva situació, i amb el

vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de baixa laboral, fulls

d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina

realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) se li realitzarà la prova

avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL
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Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

7. BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

Disposició i venda de productes Altamar, Maria Teresa Tocino ,Miquel

Recasens ISBN 978-84-96334-76-2

Disposició i venda de productes

Mc Graw-Hill, Montserrat Chao, Sabela

Fernandez ISBN 978-84-481-7584-9

8 . WEBGRAFIA

Es poden consultar els arxius de les
diferents Ufs en aquesta web:
https://aulaformacio.webnode.cat/galeria
imatges/

Material pel seguiment de l’assignatura: Ordinador

8.-SORTIDES:

Es valoraran possibles sortides durant el curs.
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Pla Docent MP7: Operacions bàsiques de laboratori.   Curs 2022-23

CICLE: Farmàcia i Parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  Operacions Bàsiques de laboratori CODI: SAE0

HORES TOTALS: 132 h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 4 h CURS: PRIMER

Professorat: Matí: Conxita Cayuela (ccayuela@xtec.cat)

Tarda: Anna Cimarras (acimarra@xtec.cat)

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Preparar equips, matèries primeres i reactius necessaris per elaborar formules magistrals i preparats oficinals.

2. Realitzar les operacions bàsiques de laboratori per assistir al facultatiu en l'elaboració de productes

farmacèutics i parafarmacèutics

3. Preparar material i equip d'anàlisi seguint les normes de seguretat pertinents

4. Efectuar determinacions analítiques seguint les instruccions i procediments establerts

5. Higienitzar el material, l'instrumental, i els equips netejant, desinfectant i esterilitzant segons protocols i

normes d'eliminació de residus per mantenir-los en òptimes condicions en la seva utilització.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Material i instruments de laboratori 30 07/09/22 21/10/22 4

UF2. Preparació de dissolucions 32 24/10/22 21/12/22 4

UF3. Separació de mescles de substàncies 20 09/01/23 10/02/23 4

UF4. Identificació de substàncies 30 13/02/23 14/04/23 4

UF5. Presa de mostres 20 17/04/23 12/05/23 4

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Material i instruments de laboratori ( 30h)
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Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1.Materials i instrumental habituals al laboratori i riscos 01 15 50

2.Tècniques i procediments de neteja i esterilització del

material

01 08 27

3.Procediments normalitzats d’operació: Redacció i

implantació

02 07 23

UF2. Preparació de dissolucions ( 32h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Sistemes dispersos heterogenis 01 08 25

2.Operacions de preparació de dissolucions 01 24 75

UF3. Separació de mescles de substàncies  ( 20h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Separacions mecàniques 01 06 30

2.Separacions difussionals 01 14 70

UF4. Identificació de substàncies  ( 30h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Operacions de preparació per a la identificació de

substàncies

01 12 40

2.  Mètodes analítics en farmacopees 01 10 33

3. Representació gràfica de les funcions i de les variables

mesurades

02 08 27
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UF5. Presa de mostres  ( 20h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. Mètodes de presa de mostres: equip, enregistrament i

material.

01 12 60

2. Mostres de productes: diferents estats de la matèria.

Envasament, transport, marcatge i condicionament.

01 08 40

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques:

 Es farà un petit qüestionari referent al mòdul formatiu per tenir una idea dels coneixements de

laboratori. D’aquesta manera, es partirà sempre dels coneixements previs de l’alumnat.

 Les classes s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió anterior i finalitzaran amb un

resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui possible, es facilitarà la

participació i la discussió en grup.

 L’ explicació de les UF es farà amb l’ajut d’eines informàtiques i audiovisuals i quan ho requereixi,

en la realització d’activitats de recerca informació, de vídeos, d’elaboració de Kahoot. Per les

presentacions es fam servir el Genially, PowerPoint, tant en petits grups com de forma individual i

resolució dels qüestionaris de reforç on-line.

 Aquest mòdul es basa en una d’interacció constant de la teoria amb la pràctica al laboratori lo que

permet als alumnes adquirir habilitats i destreses i aplicar les normes de qualitat i seguretat

mediambientals ja establertes i valorant els resultats tècnics.

 Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts.

 Hauran d’elaborar un informe de pràctiques amb les activitats, les mesures preventives de

seguretat, gestió de residus i la resolució de certs qüestionaris.

 Incorporació de la llengua anglesa al cicle formatiu: amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús

de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit

laboral, en aquest cicle formatiu de grau mig de laboratori es faran activitats d’ensenyament

aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa.
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Degut a l’escenari que es preveu per aquest curs 2022-23, en termes de pandèmia COVID-19, podríem

trobar-nos amb diferents circumstàncies, que determinarien haver de realitzar les classes telemàticament,

de forma parcial o total.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències
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 Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

 Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

 Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

 En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les xxxx unitats formatives. La qualificació

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les

UF:

QMP = 0,23·QUF1 + 0,24·QUF2 +0,15·QUF3 + 0,23·QUF4 +0,15·QUF5

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Llibre de text: “Operacions Bàsiques de Laboratori”. Ed ALTAMAR.

IES pedraforca moodle « Des del Moodle fem una gestió del nostre curs. Aquí ens trobarem
tots. consultar temaris, opinar als fòrums, treballar en grup.

Plataforma docent «Google Classroom» un servei web educatiu desenvolupat per Google.
Forma part del paquet de G Suite for Education, que inclou Google Drive, Gmail i Google Calendar

Videoconferències «Google Meet» La facilitat per programar reunions, gravar-les i adaptar el

disseny de la pantalla ajuda a fer que els assistents siguin més participatius

Recursos educatius digitals «Symbaloo Edu» Plataforma online on es pot llistar totes les pàgines

web que vulguis seguir. Permet compartir amb els alumnes ia més és més segur perquè així només

podran accedir als links facilitats pel professor. Té una funcionalitat específica per a educació.

Eines per a l'aula digital: «Equipament digital»

Pissarra interactiva.

Projector de vídeo.

Ordinadors.

Utilitats i aplicacions.

Contingut d’ensenyament digital.

Carrets desplaçables per emmagatzemar i recarregar dispositius mòbils (portàtils)
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Equipament: «Laboratori i equipament» Equipament per a la pràctica docent al laboratori del Cicle

Formatiu (GM) de Farmàcia i Parafarmàcia, de la Família Professional de “Sanitat”.

MATERIAL QUE HA DE DUR EL ALUMNE

Caixa de guants.

Mocadors de papers

Lupa

Pinces

Retolador imborrable

Espàtula

Bata

Prepipeta

8.-SORTIDES:

HUMAN BODIES Exposición Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 385, 08015 Barcelona
Telèfon: 936 28 26 66

Deixalleria de l'Hospitalet de Llobregat
Carrer Arquímedes, 1, 08907 L'Hospitalet de
Telèfon: 933 36 30 06
https://www.amb.cat/web/ecologia/residus/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/deixalleria-de-l-hospitalet-de-llobregat/333201/11818

REIG JOFRE - Laboratori
Av. de les Flors, s/n, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona

Telèfon: 934 80 67 10 https://reigjofre.com/es/
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https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enES662ES662&sxsrf=ALiCzsY9lBzpve3pjhbY3d7VzESjt6tWdg:1655970378350&q=human+bodies+barcelona+tel%C3%A8fon&ludocid=15574725108686404132&sa=X&ved=2ahUKEwi-t6OxisP4AhWyiv0HHZZ8DsgQ6BN6BAhOEAI
https://www.google.com/search?q=sman+body+plaza+espa%C3%B1a&rlz=1C1EJFA_enES662ES662&oq=sman+body+plaza+&aqs=chrome.3.69i57j33i10i160l4.21718j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enES662ES662&sxsrf=ALiCzsZ_sXTH8yX47ef90fpVCjM958a0Jg:1655970702744&q=deixalleria+hospitalet+tel%C3%A8fon&ludocid=17524891813516839102&sa=X&ved=2ahUKEwif9vrLi8P4AhUhif0HHQWWDN8Q6BN6BAhNEAI
https://www.google.com/search?q=deixalleria+l'hospitalet+de+llobregat&rlz=1C1EJFA_enES662ES662&sxsrf=ALiCzsY9lBzpve3pjhbY3d7VzESjt6tWdg%3A1655970378350&ei=Shq0Yr7qFLKV9u8Plvm5wAw&oq=Dexalleria+l%3F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIKCC4QxwEQrwEQDTIGCAAQHhANMgYIABAeEA0yBggAEB4QDTIGCAAQHhANMgYIABAeEA0yBggAEB4QDTIGCAAQHhANMgYIABAeEA0yBggAEB4QDToHCAAQRxCwAzoHCCEQChCgAToICCEQHhAWEB06CgghEB4QDxAWEB06CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwguEIAEELEDENQCOggIABCxAxCDAToECAAQQzoLCC4QgAQQsQMQgwE6BwguELEDEEM6CgguEMcBEK8BEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgcIABCxAxBDOgcILhDUAhBDOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToFCAAQgAQ6BQguEIAEOgoILhDHARCvARAKOgQIABAKOgcIABCxAxAKOgYIABANEAo6BAgAEA1KBAhBGABKBAhGGABQ5AVYjn1g05sBaANwAHgDgAHAAYgB8B-SAQQyLjMymAEAoAEBsAEAyAEDwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.amb.cat/web/ecologia/residus/instalacions-i-equipaments/detall/-/equipament/deixalleria-de-l-hospitalet-de-llobregat/333201/11818
https://www.google.com/search?rlz=1C1EJFA_enES662ES662&sxsrf=ALiCzsbQ3W1xx1oh603vNaQbkar5xhco9g:1655971171058&q=reig+jofre+tel%C3%A8fon&ludocid=174004237906610451&sa=X&ved=2ahUKEwijzqKrjcP4AhWLwQIHHdNwD9EQ6BN6BAheEAI
https://www.google.com/search?q=laboratori+just+jofre+barcelona&rlz=1C1EJFA_enES662ES662&sxsrf=ALiCzsa_PNZRoPJDLZ7SjFr1UIRaGwrFGw%3A1655971141992&ei=RR20YsKVPKznsAf5-YiQAQ&oq=laboratori+just+jofre&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCCEQoAEyBQghEKABOgQIABBHOgcIABBHELADOgcIIRAKEKABOggIIRAeEBYQHToKCCEQHhAPEBYQHToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CggAELEDEIMBEEM6CwguELEDEIMBENQCOgQIABBDOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6CAgAEIAEELEDOgoILhDHARDRAxBDOgsILhCABBDHARCvAToQCC4QsQMQgwEQxwEQowIQQzoJCAAQQxBGEIECOgsILhCABBDHARCjAjoGCAAQHhAWOggIABAeEBYQCkoECEEYAEoECEYYAFCEEFiVswFgwtMBaAJwAngCgAGgAYgBtCCSAQUxMi4yN5gBAKABAbABAMgBA8ABAQ&sclient=gws-wiz
https://reigjofre.com/es/
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Pla Docent Mòdul professional M8: Primers auxilis    Curs 22/23

CICLE: Farmàcia i Parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  Primers auxilis CODI: SA20

HORES TOTALS: 5 NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 66 CURS: 33

Professorat:  Xavier Isant - Glòria Vilatersana-Regina Saman

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

Objectius generals associats al MP identificar tècniques de primers auxilis d’acord
amb els protocols d'actuació establerts per
prestar atenció basica inicial en situacions
d'emergència.

Identificar l'estat psicològic de L'usuari
detectant necessitats i conductes
anòmales per atendre les seves
necessitats psicològiques.

Competències professionals,
personals i
soc/a/s associades al MP

Donar suport psicològic als usuaris,

Intervenir amb prudència i seguretat
respectant les instruccions de treball
rebudes.

Unitats de competència associades
al MP

assistir en Ia prestació de primers auxilis en
situacions d'emergència. sota la supervisió del
facultatiu

2.- UNITATS FORMATIVES

Aquest mòdul professional consta de 66 hores repartides en el segon curs.

UNITATS FORMATIVES* HORES TOTALS MATI TARDA
MATÍ TARDA INICI FI INICI FI

UF 1: Recursos i trasllat 22 22 14/09/22 28/11/22 14/09/22 28/11/22
UF 2: Suport vital bàsic 22 22 30/11/22 27/02/23 30/11/22 27/02/23
UF 3: Atenció sanitària
d’urgències 22 22 1/03/22 31/05/23 1/03/22 31/05/23

* Les dates d’inici i final de les unitats formatives són aproximades, poden sofrir alguna modificació degut a
incidències durant el curs.
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3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

2- NUCLIS FORMATIUS/AEA I RESULTATS D'APRENENTATGE.

UF1. RECURSOS I TRASLLAT D’ACCIDENTATS.  (22 hores)

Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF1. Valoració inicial en una urgència. 7 1. Realitza la valoració inicial de l’assistència
en una urgència descrivint riscos, recursos
disponibles i tipus d’ajut necessari.
2. Aplica procediments d’immobilització i
mobilització de víctimes seleccionant els
mitjans materials i les tècniques.

NF2. L’avaluació de l’estat de la víctima. 11

NF3. Aplicació de procediments d’immobilització i
mobilització.

4

UF2. SUPORT VITAL BÀSIC (SVB). (22 hores)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF1. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic 22
1. Aplicació de  tècniques de suport vital
bàsic descrivint-les i relacionant-les amb
l’objectiu a assolir.

UF3. ATENCIÓ SANITÀRIA D’URGÈNCIA (22 hores)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge

NF1. Aplicació de tècniques de Primers Auxilis en
patologies d’urgència. 18

1. Aplica tècniques de primers auxilis en
patologies d’urgència descrivint-les i
relacionant-les amb l’objectiu a assolir.
2. Aplica tècniques de suport psicològic i
d’autocontrol a l’accidentat i acompanyants,
descrivint i aplicant les estratègies de
comunicació adequades.

NF2. Aplicació de tècniques de suport psicològic. 4

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

3.-METODOLOGIA
- Les classes es realitzen sempre amb grup desdoblat ,tant en torn de matí com de tarda (grup A i
grup B).
- Les classes constaran d'una exposició teòrica per part del professor per tal d’introduir els nous
conceptes.
- Les classes teòriques, en general, s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió
anterior i finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i, sempre que sigui
possible, el professor facilitarà la participació i moderarà la discussió dels temes tractats.
- Durant el curs es faran sessions pràctiques mitjançant models de simulació, es plantejaran
possibles situacions de primers auxilis, es realitzaran i s’analitzaran en posterioritat conjuntament
amb els alumnes.
- Realització d'activitats d'ensenyament aprenentatge de diferents tipologies (role-play, activitats
síntesi,casos pràctics, reforç...)
- Abans de la realització de la prova escrita, en cas que el professor ho considere oportú, es
realitzarà un resum per tal de solucionar possibles dubtes o aclariments sobre els conceptes
treballats.
- El professor podrà utilitzar el correu gmail o el moodle per comunicar als alumnes informació sobre el
desenvolupament d’algunes sessions de teoria o pràctica. Per tant, cal que l’alumne pugui rebre
notificacions de correu electrònic .
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5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

4.-AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL MP

4.1. Instruments d’avaluació

L’avaluació de la UF es farà de forma contínua al llarg de la seva durada.

UF Instruments d’avaluació en %

Qualificació dels resultats
d’aprenentatge

Qüestionaris/proves
escrites

Pràctiques i activitats
d’aula.

RA 70% 30%

La qualificació dels mòduls professionals és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals.
Les unitats formatives i els mòduls professionals superats mantenen la qualificació  .

Avaluació de la UF:
L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada (mirar punt 5 recuperació). Es
farà tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les unitats formatives.
Cada Resultat Aprenentatge s'avaluarà amb diferents instruments d'avaluació.

Els instruments d'avaluació:

1.-Proves escrites (PE): 70 %
Proves amb diferent tipologies de preguntes ( definicions, test, preguntes curtes, esquemes, casos
pràctics).
Cal una nota igual o superior a 5 per fer mitjana amb la resta de proves escrites.

2.-Nota de treballs ( pràctiques, casos de primeres auxilis, lectures...) (NT): 30 % 
Per puntuar el treball es tindrà en compte:

● Que les pràctiques es facin segons els protocols marcats.
● En el cas d’ejercicis o casos pràctics: Que s’entregui el dia marcat. Si no repercutirà sobre la
nota i que tingui una bona presentació ( portada/índex/bibliografia).
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Per a superar l’avaluació de cada UF:
La qualificació de les unitats formatives és numèrica, entre l'1 i el 10, sense decimals.
La mitjana ponderada de totes les notes assignades a cada instrument d'avaluació (PE/NT) haurà
de ser igual o superior al 5 per poder aprovar la unitat formativa.

QUF= 0’7·PE+0’3·NT  ≥ 5

No es poden repetir unitats formatives ja superades per millorar-ne les qualificacions, ni es poden
establir fórmules (presentació a segones convocatòries) per incrementar-ne la qualificació positiva.

Absències

L’assistència a classe tal com marca la Normativa, és obligatòria.

Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada.
El cas serà portat a l’equip docent del cicle, qui l’estudiarà i donarà solució. L'alumne serà informat
d'aquesta situació mitjançant un document escrit.
Documents justificatius de faltes: documents oficials, com ara fulls de baixa laboral, fulls
d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És responsabilitat de l’alumnat
posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència. Les faltes seran justificades
dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació al centre.

En el cas de què un alumne no pugui assistir a una prova escrita amb causa justificada (justificant
oficial per motiu ineludible) s’informarà a l’alumne de si té dret a la una altra prova avaluadora que
no tindrà que ser necessàriament igual a la de la resta del grup i que es realitzaria en una data
fixada a criteri del professorat. És responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada
a classe durant la seva absència.

Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies a comptar des de la reincorporació
al centre.

En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)
se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

En el cas de que un alumne que en període de confinament no faci un seguiment i lliurament
regular de les tasques telemàtiques podrà comportar una pèrdua de l’avaluació ordinària que es
valorarà per part de l’equip docent, al poder-se equiparar aquestes absències a faltes
injustificades.

5.-RECUPERACIÓ DE LES UF I MÒDUL

Si l’alumne té pendent algun NF/AEA d’una UF s’haurà de recuperar el NF/AEA no superat abans
de finalitzar la UF. En el cas que l’alumne no hagi superat la major part de NF/AEA, el professor
decidirà si ho envia a tota la UF a la segona convocatòria de juny. Es recuperarà la part pràctica,
la part teòrica o ambdues.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a
l’examen de segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
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El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació, seran semblants a les proves i
instruments d'avaluació ordinaris.

La segona convocatòria serà en el període establert pel centre, aquesta es farà per UFs.

Les proves i treballs pràctics s’avaluaran amb una nota de 0 a 10 punts i per superar-los caldrà tenir una nota
igual o superior a 5. En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries).

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.
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6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 3 unitats formatives
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació:

Q MP8 = (UF1· 0’33) +(UF2· 0’33) + (UF3· 0’33)

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Llibre de text:

“Primers auxilis.” ARTURO ORTEGA PÉREZ
Editorial Altamar. Barcelona, 2016
ISBN: 978-84-16415-30-4

Altres recursos:
Aquest llibre de es podrà complementar amb altres recursos (vídeos, presentacions, articles...)
que el professorat compartirà amb diferents plataformes digitals. Caldrà que els alumnes tinguin
una direcció @gmail.

8.-SORTIDES:

Es valorarà durant el curs.
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Pla Docent Mòdul professional M9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques
Curs 2022/23

CICLE: FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  M9: Anatomofisiologia i patologia bàsiques CODI: SA20

HORES TOTALS: 99h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 3 CURS: 1r

Professorat:  Sara Blancafort

Horari:  xxxx

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Conèixer  els  diversos  components  de  l’organisme,  i  valorar  la  importància  del  seu  bon
funcionament per a poder gaudir d’una bona salut.

2. Entendre el funcionament dels diversos òrgans que cons tuixen el cos humà, i les relacions que
s’estableixen entre ells, i veure que el funcionament alterat dels principals òrgans té conseqüències
molt desfavorables en la nostra salut.

3. Valorar  la  importància  de  cuidar  l’organisme,  mitjançant  l’adopció  d’hàbits  saludable,  i  de
l’aplicació de les diverses mesures terapèu ques en el cas de la malal a.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Forma va Hores totals Data inici Data final Hores
setmana

UF1. L’organització del cos humà, la salut i la malal a 22 07/09/22 03/11/22 3

UF2. El moviment i la percepció 22 18/04/23 02/06/23 3

UF3. L’oxigenació i la distribució de la sang 22 09/11/22 18/01/23 3

UF4. El metabolisme, l’excreció, la regulació interna i la 
relació amb l’exterior 

33 20/01/23 16/04/23 3

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1.   L’organització del cos humà, la salut i la malal a  ( 22h)  

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1.Components de l’organisme 1 7h 32%

Mòdul 9
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2. Localització d’estructures anatòmiques a les cavitats 
corporals 

2 6h 27%

3. Conceptes bàsics sobre les malal es 3 9h 41%

UF2.   El moviment i la percepció  ( 2  2h)  

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1.Sistema nerviós i òrgans dels sen ts 1 14h 64%

2. Sistema musculoesquelè c 1 8h 36%

UF3.   L’oxigenació i la distribució de la sang    ( 22h)  

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. La sang 1 4h 18%

2. Sistema cardiovascular 1 11h 50%

3. Aparell respiratori 1 7h 32%

UF4.   El metabolisme, l’excreció, la regulació interna i la relació amb l’exterior     ( 33h)  

Ac vitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final

1. Aparell diges u 1 12h 36%

2. Aparell urinari 1 5h 15%

3. Sistema endocrí 1 5h 15%

4. Sistema immunitari 1 2h 6%

5. Aparell reproductor masculí i femení 1 9h 28%

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES
Les classes constaran d’una exposició del tema per part de la professora, i d’ac vitats  per a consolidar els
coneixements  exposats.  Aquestes  ac vitats  es  realitzaran  a  través  de  qües onaris  compar ts  amb

Mòdul 9
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l’alumnat  al  Drive,  que  seran  avaluats.  S’intentarà  que  els  classes  siguin  dinàmiques,  fomentant  la
par cipació de l’alumnat, i intentant afavorir l’interès per la matèria. 

El  mòdul s’ofereix en modalitat semipresencial;  l’alumnat amb resolució favorable per part de Direcció

haurà d’assis r  a un mínim del  50% de les  hores  de classe,  haurà de presentar les  diverses  ac vitats

proposades,  i  haurà d’assis r presencialment als  exàmens. Les caracterís ques de la semipresencialitat

quedaran recollides en una pauta metodològica, que serà lliurada a cada alumne/a acollit a la modalitat

semipresencial.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es  farà  una  avaluació  inicial,  sense  nota,  per  veure  el  nivell  del  grup.  Les  classes  són  presencials,
d’assistència obligatòria. L’alumnat haurà de jus ficar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Ac vitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera con nua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA
són:
- Formularis amb qües ons de diversos pus (preguntes test, preguntes V/F, preguntes de resposta curta,
imatges...) relacionades amb els con nguts treballats a classe. Els formularis representen el 30% de la nota
de la UF. La qualificació global dels diversos formularis d’una UF ha de ser com a mínim de 4,5 punts. 
- Examen escrit, que ndrà en compte la durada de les divesrses ac vitats de cada UF, i que representa el
70% de la nota de la UF. La qualificació de l’examen escrit ha de ser com amínim de 4,5 punts.

Avaluació de les unitats forma ves

La nota final de la unitat Forma va s’ob ndrà en un 30% de la nota de les ac vitats, i en un 70% de la nota
de la prova escrita. En els con nguts de la prova escrita, es ndrà en compte la ponderació deles diverses
AEA.
Per a la UF4, es realitzaran dues proves escrites, una per a les AEA 1 i 2, i una altra per a les AEA 3, 4 i 5.  La
qualificació final de la UF serà la mitjana dels dos blocs d’AEA ( vegeu quadre apartat 3). 
No es farà mitjana si una de les AEA té una nota inferior a 4,5 i  per tant, aquella AEA quedarà pendent i
s’haurà de recuperar.
Per tal d’aprovar  una UF la nota final ha de ser igual o superior a 5.  En el cas de la UF4, si  l’alumne no
recupera els AEA pendents no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en
una convocatòria posterior.
Les unitats forma ves superades mantenen la qualificació.

Recuperació
Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es recuperarà la

part pràc ca, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries). 

Mòdul 9
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L’alumnat que ngui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El  con ngut,  estructura  i  naturalesa  de  les  ac vitats  de  recuperació  de  segona  convocatòria  seran

semblants a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències
● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació con nuada. Tot i

això, la  prerroga va de  concedir-li  l’accés  al  mateix  correspon al  professor/a,  prèvia  valoració

global de l’alumne i la seva situació, i amb el vis plau de l’equip docent. 

● Es consideraran jus ficades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa  laboral,  fulls  d’ingressos  hospitalaris  i  informes  mèdics  on  es  recomani  repòs.  És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran jus ficades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assis r a un examen amb causa jus ficada (jus ficant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per  a  superar  el  Mòdul  professional  cal  superar  independentment  les  xxxx  unitats  forma ves.  La
qualificació  del  Mòdul  professional  (QMP)  s’obté  segons  la  següent  ponderació  un  cop  aprovades  per
separat totes les UF:

QMP = 22/99·QUF1 + 22/99·QUF2 + 22/99·QUF3 + 33/99·QUF4

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:
Apunts proporcionats per la professora (fotocòpies i format digital) a l’inici de cada UF.

8.-SORTIDES:

En cas que hi hagi alguna ac vitat (xerrada, exposició...) relacionada amb els con nguts del mòdul, i que
pugui ser d’interès, se sol·licitarà a l’equip docent i a direcció l’autorització per a poder-la dur a terme.

Mòdul 9
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Pla Docent Mòdul professional:  FOL. Curs 22/23 

 

CICLE: Farmàcia i parafarmàcia CFGM 

MÒDUL PROFESSIONAL:  FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL CODI:  

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33 

HORES SETMANALS: 2 CURS: 1er. 

Professorat: Manel González/ Sonia Mañas 

Horari:   

 

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS. 

  

    1. Seleccionar oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i les          

alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida.  

  
2  Aplicar les estratègies del treball en equip, valorant-ne l’eficàcia i eficiència per assolir els 
objectius de l’organització. 

 

3 Exercir els drets i complir les obligacions que es deriven de les relacions laborals,        

reconeixent-les en els diferents contractes de treball.. 

 

4 Determinar l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant les diferents 

contingències cobertes, identificant-ne les diferents classes de prestacions. 

 

5 Avaluar els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de treball i els 

factors de risc presents en l’entorn laboral.  

 

6 Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant 

les responsabilitats de tots els agents implicats.  

 

7 Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de   

risc en l’entorn laboral del tècnic o tècnica superior en farmàcia i parafarmàcia.  

 

 

2.- UNITATS FORMATIVES 

 

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores 

setmana 

UF1. Incorporació al treball 33 01/23 Fi de curs 2 

UF2.- Prevenció de riscos laborals 33 09/22 12/22 2 
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3.- UF 1, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE 

 

UF1. Incorporació al treball ( 33) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

Orientació laboral 

1.Incorporació al treball. 

1 8 20 

        El contracte de treball 

 1. Els contractes de treball. 

 2. El salari. 

 3. Prestacions a la Seguretat Social. 

 4. Modificació del contracte laboral: Indemnitzacions i 

quitança. 

3 i 4 20 70 

     Drets col.lectius dels treballadors i negociació 

1. Els  drets de participació dels treballadors  

2 .Conflicte i negociació a l´entorn de treball. 

 

2 i 3 5 10 

 

 

UF2. Prevenció de riscos laborals ( 33) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge RA hores % de la nota final 

La salut laboral 

  

1. Concepte de salut laboral 

2.  L´accident de treball i l´enfermetat professional. 

 

1 15 44 

Prevenció de riscos 

1. Condicions laborals: factors de risc. 

2.Tècniques de prevenció. 

2,3 9 28 

3.Gestió de la prevenció 

1. Protecció i prevenció. 

2.Organització de la prevenció. 

2 9 28 

 

 

 

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 
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 Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques 

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a l´aprenentatge. A ser 

possible, les classes  s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i 

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de 

l’alumnat. 

 Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts, 

depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu. 

 Cada UF quedarà definida i seqüenciada abans de desenvolupar-la, i s’entregarà a l’alumne 

l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment. 

 Parts de cada UF seran impartides de forma magistral amb el suport de presentacions 

informàtiques si escau. 

 

 Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles (classe/navegació internet) 

relacionats amb el tema, observació de vídeos, etc. 

 Es fomentarà  un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de l’alumnat, ja 

sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, com d’algun 

altre d’interès a la classe. 

 Els alumnes hauran de portar el llibre de text de FOL.  

 

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ 

 

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials, 

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència. 

 

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge 

 

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA 

són: 

 

 Nota d’exàmens:  

 Nota de treballs (activitats específiques, lectures, ...): . Per puntuar el treball es tindrà en compte: 

Que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que s’entregui el dia 

programat. 

 Activitats de classe. 

 En funció del NF l´avaluació es farà tenint en compte, activitats, exàmens  o treballs. De manera 

orientativa:  
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 UF 1 

a) NF1  Activitats formatives/Treball. 

b) NF2  Activitats formatives/ examen. 

c) NF3  Activitats formatives/Treball. 

         UF 2  

               a)     NF1  Examen/ activitats formatives / treball. 

        b)     NF2 Examen/activitats formatives / treball. 

c)      NF 3 Examen/activitats formatives. 

 

 

Avaluació de les unitats formatives 

 

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).  

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i 

s’haurà de recuperar. 

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents 

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior. 

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. 

 

Recuperació 

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es recuperarà la 

part pràctica, la part teòrica o ambdues.  

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de 

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària). 

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran 

semblants a les proves realitzades en primera convocatòria. 

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o 

superior a 5. 

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat. 

Absències 

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i 

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global 

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.  

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de 

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És 

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència. 
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● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació 

al centre. 

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) 

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor. 

 

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL 

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives. La qualificació 

del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les 

UF: 

QMP = 50%·QUF1 + 50%·QUF2  

 

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

 

Material pel seguiment de l’assignatura: 

Llibre de text FOL  360º Editex  

Material complementari a càrrec del centre 

 

8.-SORTIDES: 
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Pla Docent Mòdul professional Empresa i iniciativa emprenedora:   Curs 22/23 

 

CICLE: Farmàcia i parafarmàcia CFGM 

MÒDUL PROFESSIONAL:  EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA CODI:  

HORES TOTALS: 66 NOMBRE SETMANES: 33 

HORES SETMANALS: 2 CURS: 2on. 

Professorat:  Sonia Mañas 

Horari:   

 

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS. 

1. Reconèixer les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments 
derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials. 
 
2 Definir  l'oportunitat de creació d'una microempresa, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i 
incorporant valors ètics 
 
3 Realitzar activitats per a la constitució i posada en marxa d'una empresa (principalment 
relacionada amb el sector sanitari), seleccionant la forma jurídica i identificant les obligacions 
legals associades. 

 
 
4 Realitzar activitats de gestió administrativa i financera d'una microempresa del sector serveis, 
identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i coneixent-ne la documentació.  
 

 
 

 

2.- UNITATS FORMATIVES 

 

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores 

setmana 

UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66 Inici curs Final  curs 2 

 

 

 

 

UF1. 1 ( 66) 

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final 

Iniciativa emprenedora 

1.Les habilitats emprenedores. 

2. L´autoconeixement . 

1,2 16 20 
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3 La funció de l´empresa. 

4. L´economia social, els ODS : explicació i treball a l´aula 

 Pla d´empresa 

1. Idea 

2 .Emprenedors 

3. Marketing/producte /recursos humans... 

4 .Viabilitat. 

5. Requeriments juridic-legals 

3 34 60 

.Gestió d´empresa 

1. Els documents de la compra-venda. 

2. Fiscalitat. 

4 16 20 

 

 

 

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES 

 

 

Aquest mòdul consta de classes teòriques i de classes pràctiques: 

 Les sessions teòriques es realitzaran, sempre que sigui viable, abans de les classes pràctiques 

corresponents per tal d’introduir els conceptes teòrics necessaris per a la classe pràctica. A ser 

possible, les classes de teoria s’iniciaran amb un breu repàs del que s’ha tractat en l'última sessió i 

finalitzaran amb un resum del que s’ha dit. Quan sigui convenient es promourà la participació de 

l’alumnat. 

 Les classes pràctiques començaran amb una explicació del que cal fer i constaran de diferents parts, 

depenent de l’UF i dels continguts de cada nucli formatiu. 

 Cada NF quedarà definit i seqüenciat abans de desenvolupar-lo, i s’entregarà a l’alumne 

l’estructuració a fi de facilitar-li el seu seguiment. 

 Parts de cada NF seran impartides de forma magistral. 

 Alguns temes tractats es complementaran amb la lectura d’articles científics relacionats amb el 

tema, observació de vídeos, etc. 

 Es fomentarà contínuament un clima de confiança i respecte, per crear un ambient participatiu de 

l’alumnat, ja sigui a l’hora de mostrar dubtes o aportar suggeriments tant del tema que s’explica, 

com d’algun altre d’interès a la classe de l’alumne. 

 Els alumnes tindran el suport del llibre EiE de l´editorial EDITEX. 
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5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ 

 

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials, 

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència. 

 

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge 

 

 

L’Avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada, mitjançant treballs, exàmens i activitats 

de classe. 

 

Per tal d’avaluar el NF es tindrà en compte, principalment: 

 Nf1: Treball i activitats de classe. 

 NF2: Treball “pla d´empresa” 

 NF3: Exàmens i activitats de classe. 

 

 

Avaluació de les unitats formatives 

 

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).  

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i 

s’haurà de recuperar. 

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents 

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior. 

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació. 

 

Recuperació 

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es recuperarà la 

part pràctica, la part teòrica o ambdues. ( El NF Pla d´empresa  es recuperarà per un  examen en 2ona 

convocatòria).  

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de 

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària). 

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran 

semblants a les proves realitzades en primera convocatòria. 

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o 

superior a 5. 



 
 
 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
  Institut Pedraforca  

 
Mòdul : Farmàcia i parafarmàcia  

CFGM   Curs 22-23          .4 

  

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat. 

Absències 

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i 

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global 

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.  

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de 

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És 

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència. 

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la reincorporació 

al centre. 

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial) 

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor. 

 

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL 

 

Per a superar el Mòdul professional cal superar l´ unitats formativa. La qualificació del Mòdul professional 

(QMP) s’obté segons la següent ponderació un cop aprovades per separat totes les UF: 

QMP = 100%·QUF1 

 

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA 

 

Material pel seguiment de l’assignatura: 

 

Llibre de text  Empresa i iniciativa emprenedora 360º editorial Editex. 

Material complementari facilitat pel professor. 

 

 

8.-SORTIDES: 
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Pla Docent Mòdul professional 12: Anglès Tècnic           Curs 2022-23

CICLE: CFGM Farmàcia i Parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  Anglès Tècnic CODI: SA20

HORES TOTALS: 99h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 3 CURS: 1r

Professorat: Àgueda Ribes i Carme Subirats

Horari: Matí i tarda

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habituals en llengua anglesa

per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se en situacions quotidianes a l’empresa.

2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores

setmana

UF1. Anglès Tècnic 99 07/09/2022 02/06/2023 3

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Anglès Tècnic ( 99h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1.Describing parts of the human body 1-3 10 10

2.At the Pharmacy-Chemist’s 1, 2, 5 10 10

3.Talking about Pain 1-5 10 10

4.Pharmaceutical Drugs 1-5 15 15

5.Labelling (Labeling) & PIL 1-5 12 12

6.Diet and Diseases 1-5 12 12

Mòdul 12. Anglès tècnic
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7.Holiday Healthcare 1-5 9 9

8.Getting a job as a Pharmacy Technician 1-5 12 12

9.Final Project 1-5 9 10

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Les 3 hores setmanals del MP12 estan distribuïdes en dos blocs, un d'ells de 2h i l'altre d'una hora, al llarg

de tot el curs.

•Aquest mòdul s'impartirà a l'aula ordinària assignada i/o a l’aula d'informàtica.

•El procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest mòdul ve dirigit pels procediments donada la importància

que aquests tenen en l’ensenyament d’una llengua com a eina de comunicació. Els continguts lèxics,

morfològics i sintàctics no tenen cap sentit si no vehiculen un missatge que ha de ser entès o expressat. Així

doncs, el desenvolupament de les quatre capacitats lingüístiques bàsiques -comprensió oral, comprensió

escrita, expressió oral i expressió escrita- serà l’objectiu a aconseguir.

•Concebin la llengua com un instrument de comunicació en el món professional, en l’aula s’utilitzarà un

mètode actiu i participatiu

•En classe s’usarà, sempre que el nivell del grup-classe així ho permeti, la llengua anglesa, donant prioritat a

la comprensió del missatge sobre la seva correcció gramatical i insistint en la pronunciació i la fluïdesa.

•Un recurs metodològic fonamental serà l’agrupament flexible de l’alumnat, amb totes les combinacions de

treball possibles: treball individual, per parelles i/o grup classe.

•Es tindrà en compte la formació de base en la llengua anglesa de l’alumnat derivada de l’etapa educativa

anterior; en el cas de que trobéssim deficitàries algunes de les capacitats comunicatives o observessim la

necessitat d'homogeneitzar els coneixements bàsics en la diversitat del grup procedirem a completar o

reforçar els coneixements pertinents.

•El material de suport tècnic i virtual que es farà servir al llarg del curs serà d’allò més variat: escrit

(fotocòpies, revistes, guies, prospectes, etc… amb llengua anglesa), audiovisual (documentals, cançons,

pel·lícules,... en versió original). A més a més, els alumnes faran ús de les noves tecnologies (recerca

d’informació a Internet, diccionaris on-line, visionat de vídeos i/o documentals en V.O amb subtítols en

anglès, Apps, plataformes Web 2.0 ...).

•Els dossiers de cadascuna de les activitats, així com la resta de material necessari per al correcte

desenvolupament de cadascuna de les activitats d’ensenyament-aprenentatge del mòdul estarà disponible a

la plataforma d'aprenentatge Moodle. Per tant, l’alumnat s’ha d’inscriure al curs Moodle per seguir les

sessions.
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•Les activitats centrades en aplicacions informàtiques (Educational ITC Tools) es realitzaran preferentment a

l’aula d’informàtica i/o a l’aula ordinària fent ús dels ordinadors portàtils dels que disposa el Departament

SAN2. La resta de les sessions s’impartiran en l’aula ordinària assignada al grup.

•El professorat utilitzarà tant el Moodle com el servei de correu electrònic Gmail per comunicar-se amb

l’alumnat, per tant, aquest ha de disposar de compte actiu ....@gmail.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es farà una avaluació inicial, sense nota, per veure el nivell del grup. Les classes són presencials,

d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

● Proves escrites al llarg de la UF que inclouran aspectes de vocabulari, gramàtica, comprensió lectora

i expressió escrita. S’afegiran exercicis de “listening” quan es cregui oportú.

● Tasques (activitats de recerca, lectures, activitats relacionades amb l’explicació del docent,

presentacions...): Majoritàriament seran telemàtiques (Moodle). Per puntuar el treball es tindrà en

compte: que estigui complert, que tingui una bona presentació, faltes d’ortografia i que es lliuren el

dia marcat.

● Altres: Edpuzzle, Kahoots, qüestionaris Google Form d’assoliment...

En el cas que no s’entreguin els treballs el dia marcat l’alumne el podrà entregar durant els 7 dies següents

amb una baixada de 2 punts sobre la nota final d’aquest. Un cop hagi passat aquest període no es recollirà

cap treball i per tant es posarà un 0.

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3).

No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i

s’haurà de recuperar.

Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents

no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.

Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF. Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. La qualificació màxima de les recuperacions ordinàries serà un 5.

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).
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El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències

● Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent.

● Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa laboral, fulls d’ingressos hospitalaris i informes mèdics on es recomani repòs. És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

● Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

● En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a superar el Mòdul professional cal superar la Unitat Formativa 1. La qualificació del Mòdul professional

(QMP) s’obté segons la següent ponderació:

QMP12 = 1·QUF1

7.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Plataforma digital: Moodle

● Dossier de tasques

● Presentacions elaborades pel professorat

Altres: Telèfon mòbil, diccionaris on line

8.-SORTIDES:

No previstes
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Pla Docent Mòdul professional 13: MP13   Curs 2022-23

CICLE: Farmàcia i Parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  Projecte CODI: SAE0 

HORES TOTALS: 264 h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: 8 h CURS: SEGON

Professorat: 

Mati Susana Sánchez lópez ssanch47@xtec.cat 

Xavier Isant Méndez xisant@xtec.cat 

Gloria Vilatarsana Andreu gvilater@xtec.cat 

Agueda Ribes Márquez aribes3@xtec.cat 

Sonia Mañas smanas@xtec.cat 

Tarda Roger Romero rromer27@xtec.cat 

Ana Cimarras Puyol  acimarra@xtec.ca 

Manel González Ferrer mgonz274@xtec.cat 

Regina Saman rgimeno6@xtec.cat 

Mónica Mallén mmallen7@xtec.cat 

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

 1. Concreta una situació prèviament plantejada, analitzant-ne les característiques.

2. Reconeix les actuacions que s’han de portar a terme relacionant-les amb les 
competències associades al títol.

3. Prepara documentació sobre la situació plantejada seleccionant informacions 
relacionades amb els aspectes implicats.

4. Descriu o executa les activitats associades a les actuacions interpretant o aplicant, si 
escau, els procediments establerts

5. Prepara un informe memòria en què se sintetitzin els aspectes més rellevants de les 
actuacions relacionades amb la situació plantejada

Mòdul MP13
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2.- UNITATS FORMATIVES

Unitat Formativa Hores totals Data inici Data final Hores
setmana

UF1. Projecte 264 07/09/22 02/06/23 8

3.- UF, ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE I RESULTATS D'APRENENTATGE

UF1. Projecte ( 264h)

Activitats d'Ensenyament Aprenentatge (AEA) RA hores % de la nota final

1. Projecte 1: Creant marca 01, 02, 03, 04 i 05 66 25

2. Projecte 2: Pedrajoc 01, 02, 03, 04 i 05 66 25

3. Projecte 3: Fake News 01, 02, 03, 04 i 05 66 25

4. Projecte 4: Pedractiva 01, 02, 03, 04 i 05 66 25

4.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

El mòdul professional de projecte ha de permetre el desenvolupament de les competències professionals,
personals i socials incloses en el perfil professional de títol.

La  finalitat  del  mòdul  professional  de  projecte  és  integrar  les  diverses  funcions  implicades  en  un
procés, tenint en compte que un procés pot fer referència a la realització d’una activitat, la prestació
d’un servei o l’obtenció d’un producte, mitjançant el plantejament d'un supòsit pràctic que impliqui
l'aplicació  dels  coneixements  corresponents  a  dos  o  més  de  les  competències  professionals
contingudes en el títol. 

El  mòdul  professional  de  Projecte  possibilitarà  la  utilització  de  metodologies  globalitzadores  i  actives
d’aprenentatge. Es recomana utilitzar metodologies competencials, prioritàriament col·laboratives, basades
en reptes, projectes o simulacions.

Mòdul MP13
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Es pot programar i dissenyar més d’un projecte/repte/simulació per tal d’interrelacionar els aprenentatges
assolits  en  els  diferents  mòduls  professionals  del  cicle  formatiu  i  així  completar  l’adquisició  de  les
competències professionals, personals i socials incloses en el perfil professional del títol.

Es també mitjançant aquest mòdul professional que s’intensificarà la relació amb les empreses de l’entorn 
socioeconòmic del centre educatiu, ja que els projectes o reptes proposats als alumnes haurien de recollir 
propostes de les empreses o estar relacionats amb els àmbits de treball concrets d’aquestes.

Així, el mòdul professional de Projecte permet treballar:

 Reptes plantejats per l'equip docent, de caràcter globalitzador
 Reptes plantejats a partir de propostes de les empreses
 Transferència de coneixement per respondre a necessitats concretes fixades per les empreses que 

aportin solucions innovadores
 Reptes que promoguin la creació d'empreses entre l'alumnat

Incorporació de la llengua anglesa al cicle formatiu: amb la finalitat d'incorporar i   normalitzar l'ús 
de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit 
laboral, en aquest cicle formatiu de grau mig de laboratori es faran activitats d’ensenyament 
aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa.

5.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

Es  farà  una  avaluació  inicial,  sense  nota,  per  veure  el  nivell  del  grup.  Les  classes  són  presencials,
d’assistència obligatòria. Els alumnes hauran de justificar de manera adequada la seva absència.

Avaluació  de les Activitats d’Ensenyament Aprenentatge

L’avaluació es farà de manera contínua al llarg de la seva durada. Els instruments d’avaluació de les AEA són:

Avaluació de les unitats formatives

La nota final de la unitat Formativa serà la mitjana ponderada dels diferents AEA ( vegeu quadre apartat 3). 
No es farà mitjana amb aquelles AEA que tinguin una nota inferior a 4,5, per tant la AEA quedarà pendent i
s’haurà de recuperar.
Per tal d’aprovar la UF la nota final ha de ser igual o superior a 5. Si l’alumne no recupera els AEA pendents
no superarà la UF i s’haurà de presentar a la totalitat de la matèria de la UF en una convocatòria posterior.
Les unitats formatives superades mantenen la qualificació.

Recuperació

Mòdul MP13
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Si l’alumne té pendent alguna AEA, haurà de recuperar-la abans de finalització de la UF.  Es recuperarà la

part pràctica, la part teòrica o ambdues. (aquí es pot incloure algun acord sobre la qualificació màxima de

les recuperacions ordinàries). 

L’alumnat que tingui alguna UF suspesa haurà d’informar al professorat si es presentarà o no a l’examen de

segona convocatòria (la presentació a aquesta convocatòria és voluntària).

El contingut, estructura i naturalesa de les activitats de recuperació de segona convocatòria seran semblants

a les proves realitzades en primera convocatòria.

La nota de la segona convocatòria serà de 0 a 10 punts i es considerarà aprovada amb una nota igual o

superior a 5.

En cas de no superar la UF, aquesta quedarà pendent en la seva totalitat.

Absències
 Si l’alumne al llarg de la UF té més d’un 20% de faltes, perdrà el dret a l’avaluació continuada. Tot i

així, la prerrogativa de concedir-li l’accés al mateix correspon al professor/a, prèvia valoració global

de l’alumne i la seva situació, i amb el vistiplau de l’equip docent. 

 Es consideraran justificades aquelles faltes acompanyades de documents oficials, com ara fulls de

baixa  laboral,  fulls  d’ingressos  hospitalaris  i  informes  mèdics  on  es  recomani  repòs.  És

responsabilitat de l’alumnat posar-se al dia de la feina realitzada a classe durant la seva absència.

 Les faltes seran justificades dintre d’un termini màxim de 7 dies, a comptar desde la reincorporació

al centre.

 En el cas de què un alumne no pugui assistir a un examen amb causa justificada (justificant oficial)

se li realitzarà la prova avaluadora durant el curs, a criteri del professor.

6.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per  a  superar  el  Mòdul  professional  cal  superar  independentment  les  quatre  Activitats  d'Ensenyament
Aprenentatge (AEA). La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent ponderació un
cop aprovades per separat totes les UF:

QMP =  0,25 A1 + 0,25 A2 + 0,25 A3 + 0,25 A4 = 1,00·QUF1 

7.- MATERIAL DEL MÒDUL I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment del mòdul:

IES pedraforca moodle «  Des del  Moodle fem una gestió del nostre curs. Aquí ens trobarem 

tots. consultar temaris, opinar als fòrums, treballar en grup. 
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Plataforma docent  «Google Classroom» un servei  web educatiu desenvolupat  per Google.  

Forma part del paquet de G Suite for Education, que inclou Google Drive, Gmail i  Google  
Calendar

Videoconferències  «Google  Meet»  La  facilitat  per  programar  reunions,  gravar-les  i  adaptar  el  
disseny de la pantalla ajuda a fer que els assistents siguin més participatius
Recursos educatius digitals  «Symbaloo Edu» Plataforma online on es pot llistar totes les pàgines 
web que vulguis seguir. Permet compartir amb els alumnes ia més és més segur perquè així només 
podran accedir als links facilitats pel professor. Té una funcionalitat específica per a educació.
Eines per a l'aula digital: «Equipament digital»

Pissarra interactiva.
Projector de vídeo.
Ordinadors.
Utilitats i aplicacions.
Contingut d’ensenyament digital.
Carrets desplaçables per emmagatzemar i recarregar dispositius mòbils (portàtils)

Equipament: «equipament» Equipament per a la pràctica docent del Cicle Formatiu (GM) de 
Farmàcia i Parafarmàcia, de la Família Professional de “Sanitat”.
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Pla Docent Mòdul professional 14: Formació en Centres de Treball   Curs 2022-2023

CICLE: CFGM Farmàcia i Parafarmàcia CFGM

MÒDUL PROFESSIONAL:  Formació en Centres de Treball CODI: SA20

HORES TOTALS: 416h NOMBRE SETMANES: 33

HORES SETMANALS: CURS: 2022-2023

Professorat: Sara Blancafort, Conchita Cayuela, Ana Cimarras, Olaya Llano, Zenón Pacheco i Àgueda
Ribes

Horari: 2n curs Matí i Tarda

1.- OBJECTIUS DIDÀCTICS.

1. Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits per l’alumnat.

2. Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a l’orientació

professional.

3. Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que

tenen lloc en les empreses i entitats.

4. Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el

currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.

5. Adquirir coneixements i habilitats per a la transició a la vida activa i a la inserció laboral.

6. La formació en centres de treball també es pot dur a terme en empreses de fora del territori català.

2.- ACTIVITATS FORMATIVES DE REFERÈNCIA I RESULTATS D'APRENENTATGE

El MP14 consta de tres resultats d’aprenentatge (RA):

● RA1.Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei,

relacionant-les amb les activitats que realitza.

● RA2.Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les

característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.

● RA3.Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball.

Les activitats formatives de referència, previstes en el pla d’activitats del mòdul, són:

1. Relacionades amb activitats de venda en oficines de farmàcia i establiments de parafarmàcia.

1.1. Organització i reposició de productes en el punt de venda.

1.2. Informació a l'usuari utilitzant estratègies per una bona comunicació.

1.3. Atenció a les reclamacions de l'usuari.

Mòdul 14. Formació en Centres de Treball
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2. Relacionades amb el control del magatzem i l'administració de documentació farmacèutica.

2.1. Control del magatzem: detecció de les necessitats d'adquisició i reposició de productes, emissió

i recepció de comandes, control de productes caducats, realització de l'inventari.

2.2. Administració de la documentació farmacèutica: classificació i emplenament de la

documentació utilitzada, col·laboració en el control, classificació , verificació i tramesa de receptes

segons normativa vigent.

3. Relacionades amb l'atenció a usuaris en oficines de farmàcia, establiments de parafarmàcia i serveis de

farmàcia hospitalària.

3.1. Selecció de productes prèvia sol·licitud de prescripció facultativa, quan sigui necessari.

3.2. Comprovació de la correspondència entre les dades de la prescripció i les del producte.

3.3. Informació a l'usuari sobre les característiques i utilització del producte dispensat.

3.4. Col·laboració en el seguiment farmacoterapèutic individualitzat.

3.5. Preparació de productes per a la distribució intrahospitalària.

4. Relacionades amb la formulació magistral.

4.1. Identificació, registre i etiquetatge de les matèries primeres.

4.2. Preparació de la documentació relativa a la fórmula magistral: registre, full d'elaboració i

documentació per al pacient.

4.3. Preparació de material i equips necessaris per la realització de les operacions galèniques per

l'elaboració de les fórmules magistrals i els preparats oficinals.

4.4. Aplicació de protocols de seguretat i qualitat.

4.5. Selecció i etiquetat d'envasos segons legislació vigent.

5. Relacionades amb la promoció de la salut.

5.1. Informació a l'usuari per fomentar hàbits saludables: pautes elementals d'alimentació, efectes

perjudicials de l'alcohol, tabac i drogues, pautes bàsiques de control i cures de malalties cròniques,

prevenció de malalties infeccioses, mètodes anticonceptius i detecció d'embaràs, risc de

l'automedicació.

5.2. Determinació de paràmetres somatomètrics i constants vitals: informació i assessorament a

l'usuari sobre els valors obtinguts.

5.3. Realització de controls analítics elementals: informació i assessorament a l'usuari sobre els

valors obtinguts.

6. Relacionades amb els primers auxilis.

6.1. Atenció bàsica inicial en situacions d'emergències.

3.- METODOLOGIA DOCENT/ ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES

Aquest mòdul consta de 416 hores, que es realitzen al llarg del 2n curs, en empreses del sector (oficines de

farmàcia i farmàcies hospitalàries); l’inici de les pràctiques sol ser al primer trimestre per als alumnes que

tenen tot el primer curs superat, i per a aquells que tenen UFs pendents de primer curs, les pràctiques

s’inicien a partir de la primera avaluació de segon curs.

Els alumnes preseleccionats per a participar en l’FP Dual realitzaran un màxim de 100h de pràctiques al llarg

del tercer trimestre de primer curs (maig-juny), que permetran valorar la seva idoneïtat per a ser
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contractats o becats per part de l’empresa. Si finalment els alumnes són contractats o becats per l’empresa,

quan el període d’estada a l’empresa es valori positivament, la resta d’hores de pràctiques seran

reconegudes. Els alumnes preseleccionats que finalment no siguin contractats o becats per l’empresa,

acabaran les hores de pràctiques que els manquin al llarg del segon curs.

Si un alumne en modalitat dual o no dual abandona la FCT sense causa i/o motiu justificat, l'acord formatiu

serà rescindit i no comptabilitzaran aquestes hores en la seva formació en el centre de treball.

En el cas d'un alumne dual, si un cop superades les 100 hores de FCT de prova, l’alumne rescindeix el seu

acord sense haver finalitzat la totalitat de les hores acordades, haurà de cursar el mòdul de síntesi en la seva

totalitat o en la part proporcional que l'equip docent estimi adequat. Aquest alumne haurà de superar les

hores curriculars de FCT segons cicle formatiu.

Són responsabilitats de l’alumnat al llarg de les pràctiques:

1. L’alumnat no té, en cap cas, vinculació o relació laboral amb l’empresa.

2. L’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa o entitat en concepte de retribució

per la realització de la formació en centres de treball.

3.L’alumnat està obligat a:

a)Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i informar de les activitats diàries

executades d’entre les previstes en el Pla d’activitats.

b)Emplenar el quadern de pràctiques (qBID).

c)Respectar les normes, la política de protecció de dades i de confidencialitat i la imatge corporativa

establerta per l’empresa o entitat col·laboradora.

d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals.

4.- CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ / RECUPERACIÓ

L’avaluació es realitzarà de manera conjunta entre el tutor/a de l’Institut i la persona tutora de l’empresa,

una vegada assolides els 416 hores establertes.

La qualificació correspon a l’equip docent, a proposta del tutor/a de pràctiques, i serà apte/a o no apte/a.

Quan sigui apte/a, es realitzarà la concreció de “Molt bona, be / bona o suficient”. Aquesta concreció sorgirà

a partir de les entrevistes del tutor/a de l’Institut amb la persona tutora del centre de treball i l’alumne/a,

de les anotacions del seguiment del pla d’activitats i les valoracions dels resultats d’aprenentatge

corresponents, registrats al quadern de pràctiques.

Recuperació

En el cas que la qualificació sigui “no apte”, atenent a la informació aportada pel tutor/a, l’equip docent

decidirà les condicions i orientacions (data d’inici, empresa ...) per tal que l’alumne/a torni a realitzar

l’estada de pràctiques amb més possibilitats d’èxit.

Quan la valoració “no apte” de les pràctiques hagi estat produïda per alguna falta de conducta o actitud de

l’alumne/a, s’aplicarà el Reglament de Règim Intern del centre.

L’MP14 disposarà de dues convocatòries, a diferència de la resta de mòduls del cicle, on n’hi ha quatre.
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5.- QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL

Per a la superació del mòdul cal la valoració positiva dels tres resultats d’aprenentatge (RA) del mòdul, que

es ponderaran de la següent manera:

QMP14 = 0,25 RA1 + 0,40 RA2 + 0,35 RA3

6.- MATERIAL DE L’ASSIGNATURA i LLIBRES DE TEXT I/O BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Material pel seguiment de l’assignatura:

Per a la realització de les pràctiques serà necessària bata i calçat d’ús exclusiu per a la l’oficina de farmàcia

i/o farmàcia hospitalària.
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