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Aprèn treballant
Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics 
de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats 
de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i me-
diambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, 
perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòs-
tic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, 
així com a la investigació, seguint els protocols establerts 
en la unitat assistencial.

Tècnic/a superior en

Laboratori 
diagnòstic clínic 
i biomèdic
CFGS Laboratori diagnòstic clínic i biomèdic



Què faràs?

Accés al cicle

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01. Gestió de mostres biològiques

M02. Tècniques generals de laboratori

M03. Biologia molecular i citogenètica

M04. Anàlisi bioquímic

M05. Microbiologia clínica

M06. Tècniques d’anàlisi hematològiques

M07. Tècniques d’anàlisi immunològic

M08. Fisiopatologia general

M09. Formació i orientació laboral

M10. Empresa i iniciativa emprenedora

M11. Projecte de laboratori clínic i biomèdic

M12. Formació en centres de treball

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

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic.

 » Tècnic/a especialista en laboratori.

 » Ajudant/a tècnic/a en laboratori d’investigació i 
experimentació.

 » Ajudant/a tècnic/a en laboratori de toxicologia.

 » Delegat/ada comercial de productes hospitalaris i 
farmacèutics.

 » Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

 » Títol d’FP-2

 » Títol de COU

 » Prova d’accés amb 18 anys i Grau Mitjà

 » Prova d’accés amb 19 anys

 » Organitzar i gestionar al seu nivell l’àrea de treball. 
 » Obtenir les mostres biològiques, segons protocol específic 
de la unitat, i distribuir-les assegurant la seva conservació al 
llarg del procés.

 » Verificar el funcionament dels equips.
 » Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant  
tècniques de processament preanalític.

 » Avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts en 
les anàlisis.

 » Aplicar tècniques d’anàlisi genètica a mostres biològiques i 
cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.

 » Realitzar determinacions analítiques de paràmetres 
bioquímics, microbiològics, immunològics, i d’anàlisi 
hematològics.

 » Assegurar el compliment de les normes i mesures de 
protecció ambiental i personal, identificant la normativa 
aplicable.


