
Farmaquímica
Itinerari:

1 Introducció a les GMPs

Assajos de Qualitat de 
Formes Farmacèutiques 
segons Farmacopea

ÀREA DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL

2 Neteja, Desinfecció i
Esterilització en la Indústria
Farmacèutica

Transport i Emmagatzematge
de Materials a la Indústria
Farmacèutica

Classificació i Mètodes
d'Elaboració de Formes
Farmacèutiques.

3

4

5

Des de 1984, a l'AQP de l'Escola Sant
Gervasi formem, qualifiquem, orientem i
acompanyem a les persones per a la seva
inserció laboral i la millora continua durant
tota la seva vida professional.

Gaudeix de la teva experiència
qualificadora!

ÀREA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL

Planificació de les accions
formatives:

Les accions formatives que componen el
present itinerari estan programades per a que
aquelles persones que vulguin realitzar la
totalitat de les accions formatives les puguin
realitzar.

Els possibles candidats es poden inscriure a les
accions formatives que vulguin d’aquest itinerari,
ja sigui únicament a una o bé a totes.

+34 623 52 68 52
+34 935 79 54 30

ÀREA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE
L'ESCOLA SANT GERVASI

www.santgervasifc.com

https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://www.instagram.com/escolasantgervasiaqp/
https://es.linkedin.com/company/escola-sant-gervasi-aqp
https://www.youtube.com/channel/UCBI6i-uJ7Hrcue9rMzSWUEw
https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/


Accions formatives incloses a l’itinerari:

Itinerari Farmaquímica

Transport i Emmagatzematge de Materials a la
Indústria Farmacèutica Teleformació 30 hores

Classificació i Mètodes d'Elaboració de Formes
Farmacèutiques Teleformació 30 hores

Total hores de l'itinerari 140 hores

Introducció a les GMPs

Neteja, Desinfecció i Esterilització en la
Indústria Farmacèutica

Teleformació

Teleformació

20 hores

30 hores

Assajos de Qualitat de Formes Farmacèutiques 
segons Farmacopea Teleformació 30 hores

TipusDenominació Hores

ÀREA DE QUALIFICACIÓ
PROFESSIONAL

https://www.santgervasifc.com/
https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


2. Manipulació de productes químics 

Hores: 20h

Objectius:
Tenir una visió general sobre les normes
de correcta fabricació de la Unió Europea
de medicaments d'ús humà i veterinari.
Extretes de l'Agència Espanyola del
Medicament.

   1. Marc Normatiu

   2. Sistema de qualitat farmacèutic

   3. Personal

   4. Locals i equips

   5. Documentació 

   6. Producció

   7. Control de qualitat

   8. Activitats subcontractades

   9. Reclamacions, defectes de qualitat i
       retirades de productes

   10. Auto inspecció 

   11. Annexos. 

Continguts:

1. Introducció a les GMPs

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


   1. Definicions generals
  
   2. El concepte de les 5S

   3. Operacions d'ordre i neteja
 
   4. Principals mètodes i operacions 
       d'esterilització

   5. Principals mètodes i operacions de
       desinfecció

   6. Sales blanques. Característiques

   7. Filtres HEPA

   8. Zones de fabricació antisèptica 

   9. Normativa aplicable.

Hores: 30h

Objectius:
Conèixer la importància de la neteja,
l'esterilització i antisèpsia dins de la
indústria farmacèutica. 

Conèixer els mitjans i tècniques de
desinfecció i esterilització. 

Conèixer el concepte i tipologia de sala
blanques i zona estèrils.

Familiaritzar-se amb la normativa bàsica
aplicable.

Continguts:Continguts:

2. Neteja, Desinfecció i Esterilització
en la Indústria Farmacèutica

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


Hores: 30h

Objectius:
Conèixer la normativa aplicable i les
metodologies, tècniques i aparells
emprats per determinar la qualitat de les
formes farmacèutiques fabricades.

Conèixer les tècniques de mostreig
emprades i el tractament estadístic de

      les dades obtingudes. Establir criteris
      d'acceptació o rebuig de lots de
      fabricació.

   1. Qualitat. Conceptes generals

   2. Classificació general de les formes
       farmacèutiques

   3. Normativa aplicable als assajos de
       qualitat

   4. Assajos de qualitat de formes sòlides

   5. Assajos de qualitat de formes
       líquides

   6. Assajos de qualitat de formes semi
       sòlides

   7. Tècniques de mostreig i tractament de
       dades.

3. Assajos de Qualitat de Formes
Farmacèutiques segons Farmacopea

Continguts:

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


4. Transport i Emmagatzematge de
Materials a la Indústria Farmacèutica

Hores: 30h

Objectius:
Conèixer la normativa bàsica referent a la
seguretat en l' emmagatzematge de
substàncies. 

Conèixer els mitjans utilitzats en la
indústria per al transport intern de
materials i substàncies i els recorreguts
òptims. 

Conèixer els elements constituents de les
instal·lacions de transport fluids a la
indústria farmacèutica. 

Característiques, tipologies i dimensionat
de les instal·lacions. 

Interpretació de la simbologia i selecció
adequada dels components. 

 

 Diagrama de fluxos de materials1.

   2. Recipients d'emmagatzematge de
       materials sòlids, líquids i gasosos. 
       Tipologies 

   3. Normes de seguretat en 
       l'emmagatzematge de materials i
       substàncies 

   4. Introducció a la normativa 
       d'atmosferes explosives

   5. Fonaments físics de la hidrostàtica i la
       hidrodinàmica 

   6. Elements d'impulsió de fluids. Tipus
       de bombes hidràuliques,
       característiques i aplicacions

Continguts:

   7. Elements de transport de fluids.
       Tipus de tuberíes, materials de 
       construcció i codis de colors

   8. Elements de regulació i control de
       fluids. Tipus de vàlvules i el seu
       funcionament 

   9. Esquemes generals de instal·lacions
       de transport de fluids

   10. Aparells, instruments i maquinària
         de transport de materials sòlids,
         líquids i gasosos. 

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe


Hores: 30h

5. Classificació i Mètodes d'Elaboració
de Formes Farmacèutiques

Objectius:
Conèixer els diferents tipus de formes
farmacèutiques que poden existir al
mercat, les seves particularitats,
similituds i diferències, la seva
composició i els mètodes industrials de
fabricació de les mateixes. 

 Conceptes fisicoquímics fonamentals 1.

   2. Principis actius fonamentals

   3. Principis actius i excipients

   4. Classificació de les formes
       farmacèutiques segons l’estat físic

   5. Procediments de fabricació de formes
       líquides i equips

   6. Procediment de fabricació de formes
       sòlides i equips

   7. Procediments de fabricació de formes
       semi sòlides i equips

   8. Procediments de fabricació de formes
       gasoses i equips

   9. Diagrames de procés de fabricació de
       productes farmacèutics.

Continguts:

https://www.santgervasifc.com/
https://conforcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.sepe.es/HomeSepe

