Tècnic/a en

Farmàcia i
parafarmàcia

Aprèn treballant
T’agradaria treballar en una farmàcia? El tècnic en Farmàcia i parafarmàcia assisteix en la dispensació i elaboració
de productes farmacèutics i realitza la venda de productes
parafarmacèutics, és a dir, productes relacionats amb la
salut, higiene corporal, estètica, cosmètica o dietètica.
També fomenta la promoció de la salut i executa tasques
administratives i de control de magatzem.

CFGM Farmàcia i parafarmàcia
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Què faràs?

De què treballaràs?

»» Rebre i atendre als clients.

»» Personal tècnic en farmàcia.

»» Entendre les necessitats dels clients.
»» Informar, assessorar i aconsellar als clients.
»» Empaquetar els productes venuts i realitzar el cobrament
als clients.
»» S’encarrega de controlar els subministraments dels
productes.
»» Realitzar tasques administratives lligades a la gestió
de receptes mèdiques, cobrament, control de caixa i
tramitació de liquidacions transferides.

»» Personal tècnic auxiliar de farmàcia.
»» Personal tècnic de magatzem de medicaments.
»» Personal tècnic en farmàcia hospitalària.
»» Personal tècnic en establiments de parafarmàcia.

»» Gestionar l’estoc de productes per tal d’evitar caducitats.

Què estudiaràs?

»» Emet i transmet les comandes a proveïdors.

Mòduls Professionals

»» Gestiona la recollida selectiva de medicaments i altres
productes caducats i els fa arribar als punts de recollida
selectiva pertinents.

M01. Oficina de farmàcia
M02. Dispensació de productes farmacèutics
M03. Dispensació de productes parafarmacèutics
M04. Formulació magistral
M05. Promoció de la salut
M06. Disposició i venda de productes
M07. Operacions bàsiques de laboratori
M08. Primers auxilis
M09. Anatomofisiologia i patologia bàsiques
M10. Formació i orientació laboral
M11. Empresa i iniciativa emprenedora
M12. Anglès tècnic
M13. Síntesi
M14. Formació en centres de treball

Accés al cicle
»» ESO o equivalent a efectes acadèmics
»» PQPI
»» Prova d’accés
»» Haver superat el curs específic per a l’accés als CFGM
»» Altres

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

