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L’institut Castellarnau és un centre públic de Formació
Professional amb el professorat especialitzat i els

equipaments necessaris per oferir una formació tècnica,
pràctica i humana que contribueix al desenvolupament
de les competències professionals associades als estudis

que s’imparteixen en el centre.

La nostra finalitat fonamental és facilitar la incorporació i
la promoció de l’alumnat en el món laboral, tot oferint una

formació de qualitat adaptada als reptes tecnològics i
socials que planteja el segle XXI, sempre col·laborant amb
el teixit empresarial, les administracions, les entitats locals

i la comunitat educativa.



Durada
600h

Què s’aprèn?
Obtenir registres gràfics del cos humà, de tipus morfològic i
funcional amb fins diagnòstics, preparant, manejant i contro-
lant els equips, interpretant i validant els resultats tècnics en
condicions de qualitat i de seguretat ambiental, sota la super-
visió corresponent.

Requisits d’accés

Pràctiques en empresa
150h de pràctiques a laboratoris del sector i empreses de més
prestigi.

Instal·lacions
Aula TIC actualitzada, laboratoris especialitzats,

equipament per a realitzar pràctiques reals.

Mòduls

Sortides professionals
Altres cicles formatius de Sanitat

CFGM Cures auxiliars d'infermeria.
CFGM Farmàcia i parafarmàcia.
CFGM Emergències sanitàries. CFGS Dietètica.
CFGS Laboratori clínic i biomèdic.
CFGS Salut ambiental.
CFGS Audiologia protètica.

MP01 Cultius cel·lulars.
MP02 Tècniques complementàries en cultius cel·lulars.
MP03 Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius
cel·lulars.
MP04 Laboratori de cultius cel·lulars.
MP05 Aplicacions de cultius cel·lulars.
MP06 Formació en centres de treball.

CFPS QUB0 Fabricació de productes farmacèutics,
biotecnològics i afins.

CFPS QUD0 Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat.

CFPS SAC0 Anatomia patològica i citodiagnòstic.

CFPS SAE0 Laboratori clínic i biomèdic.

Activitat en empreses i laboratoris de diferents sectors on sigui

necessari treballar amb cultius cel·lulars en els sectors de

laboratori biomèdic i biotecnològic, indústria biofarmacèutica i

qualsevol sector que treballin en el marc de la seva activitat la

utilització d'organismes vius i els seus components


