
Descripció

Aquests estudis capaciten per processar mostres
histològiques i citològiques, seleccionar i fer l'aproximació
diagnòstica de citologies ginecològiques i generals, i
col·laborar en la realització de necròpsies clíniques i
forenses, de manera que serveixin com a suport al
diagnòstic clínic o medicolegal, organitzant i programant el
treball, i complint criteris de qualitat del servei i
d'optimització de recursos, sota la supervisió facultativa
corresponent.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Anatomia Patològica i
Citologia (LOGSE).

Continguts

Gestió de Mostres Biològiques•

Tècniques Generals de Laboratori•

Biologia Molecular i Citogenètica•

Necròpsies•

Processament Citològic i Tissular•

Citologia General•

Citologia Ginecològica•

Fisiopatologia General•

Formació i Orientació Laboral•

Empresa i Iniciativa Emprenedora•

Projecte d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic•

Formació en Centres de Treball•

Més informació del currículum a l'annex.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de batxillerat,•

tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació

professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic

•

especialista,

haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

modalitat de batxillerat experimental,

•

haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el

preuniversitari,

•

tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat

unificat polivalent (BUP),

•

tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la

universitat per haver acreditat experiència laboral o

professional tenint complerts 40 anys d'edat.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

per curs: 360 euros•

per unitat formativa: 25 euros•

per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25

euros

•

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=820340&language=ca_ES
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/


Continuïtat

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

tècnic o tècnica superior en anatomia patològica i

citologia;

•

tècnic o tècnica especialista en anatomia patològica i

citologia;

•

citotècnic o citotècnica;•

ajudant o ajudanta de forense;•

prosector o prosectora d'autòpsies clíniques i

medicolegals;

•

tanatopràctic o tanatopràctica;•

col·laborador i assistent o col·laboradora i assistenta en

biologia molecular;

•

col·laborador i assistent o col·laboradora i

assistenta d'investigació.

•

Normativa

Ordre ENS/70/2018, de 13 de juny, per la qual s'estableix

el currículum del cicle formatiu de grau superior

d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (DOGC núm.

7645, de 19.6.2018)

•
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https://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=820340&language=ca_ES


Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat

Institut Miquel Martí i Pol (08035143)
av. Mare de Déu de Montserrat, 51
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 933775657
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Miquel Martí i Pol (08035143)
av. Mare de Déu de Montserrat, 51
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 933775657
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Barcelonès

Barcelona

Institut Bonanova (08035039)
pg. de Circumval·lació, 8
08003 Barcelona
Tel. 932540497
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut La Guineueta (08034205)
c. Artesania, 53-55
08042 Barcelona
Tel. 933593404
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Forma't (08074082)
c. Vilardell, 38
08014 Barcelona
Tel. 934326112
Centre: privat
Horari: diürn

Ilerna Barcelona (08078208)
c. Santa Carolina, 1
08025 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
(08004067)
c. Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Tel. 936023000
Centre: privat
Horari: diürn

Santa Maria dels Apòstols (08008191)
c. Pere IV, 562/rbla. Prim, 146-152
08019 Barcelona
Tel. 933149011
Centre: privat
Horari: diürn

L'Hospitalet de Llobregat

CEAC de Formación Professional
(08078282)
c. Salvador Espriu, 38
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 935958700
Centre: privat
Horari: diürn

Gironès

Girona

Institut Narcís Xifra i Masmitjà
(17004499)
pg. Sant Joan Bosco, 1
17007 Girona
Tel. 972212612
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Salt

Garbí (17009084)
c. Francesc Macià, 65
17190 Salt
Tel. 972405130
Centre: privat
Horari: diürn

Segrià

Lleida

Institut Torrevicens (25006732)
av. Torre Vicens, 3
25005 Lleida
Tel. 973220033
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Tarragonès

Tarragona

Institut Cal·lípolis (43009722)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977544202
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Barberà del Vallès

Claudio Galeno (08077678)
ctra. Nacional, 150, km 617, Ed. Cristal
08210 Barberà del Vallès
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Sant Cugat del Vallès

El Pinar de Nuestra Señora
(08026075)
c. Canal de la Mànega, 3-5
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936741400
Centre: privat
Horari: diürn
Ensenyament concertat

Vallès Oriental

Mollet del Vallès

Institut Gallecs (08054034)
pg. Cesc Bas, 5
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935705343
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
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