
CFGM 

Tècnic en  

Farmàcia i  

Parafarmàcia 

T’agradaria assistir en la dispensació, venda 

 i elaboració de productes farmacèutics i  

parafarmacèutics, fomentar la promoció de 

 la salut, realitzar tasques administratives i  

de control de magatzem? 

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA 
 

Av. Verge del Toro, 92 

07730 Alaior (Menorca) 

Tel. 971 37 27 44  

iesjosepmiquelguardia@educaib.eu  

www.iesjosepmiquelguardia.org  

SORTIDES PROFESSIONALS: 

 Tècnic/a en farmàcia 

 Tècnic/a en parafarmàcia 

 Tècnic/a en emmagatzematge de medicaments 

 Tècnic/a en farmàcia hospitalària 

 Tècnic laboratori control qualitat 

MIRA PEL TEU FUTUR  

PROFESSIONAL 

Informació, preinscripció i matrícula a: 

INFORMA’T JA 

Els cicles formatius de grau mitjà modalitat presencial, estan finançants per 
la Unió Europea amb el Fons REACT-UE a través del Programa Operatiu del 

Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020. 



 Títol d’ESO 

 Títol de Tècnic Auxiliar 

 Títol de Tècnic 

 

També havent superat :  

 Segon curs de BUP 

 Segon curs de REM 

 Ensenyaments d’Arts aplicades i oficis artístics 

 Estudis declarats equivalents 

 Mòduls obligatoris de PQPI o FPB 

 Proves d’accés a CFGM 

CONDICIONS D’ACCÉS: VOLS CONTINUAR ESTUDIANT? 

En acabar el cicle, també pots cursar:  

 Cicles Formatius de Grau Superior. 

 Altres CFGM amb la possibilitat d’establir 

convalidacions de mòduls professionals.  

 Batxillerat en qualsevol de les seves 

modalitats.  

DURACIÓ, HORARI I MÒDULS: 

Primer curs: 

Segon curs: 

 Anatomofisiologia i patologia bàsica (125 h) 

 Disposició i venda de productes (90 h) 

 Oficina de farmàcia (155 h) 

 Dispensació de productes farmacèutics (245 h) 

 Operacions bàsiques de laboratori (255 h) 

 Formació i orientació laboral (90 h) 

 Primers auxilis (40 h) 

 Dispensació de productes parafarmacèutics (215 h) 

 Formulació magistral (190 h) 

 Promoció de la salut (135 h) 

 Empresa i iniciativa emprenedora (60 h) 

 Formació en centres de treball (400 h) 

Normativa de referència: 

Real Decret 1689/2007, de 14 de desembre 

Dos cursos acadèmics  (2.000 h) 

1.600 h de formació en el propi centre 

400 h de formació en empresa 

En horari de matins, de 8:00 a 14:05 h  


