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TÈCNIC EN FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA - GRAU MITJÀ

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN
ALTRES

MATERIALS

1r Anatomofisiologia i patologia bàsica No hi ha llibre

1r Dispensació de productes farmacèutics

Dispensación de productos
farmacéuticos (La compra del llibre és
VOLUNTÀRIA) Altamar 978841530943-7

1r Disposició i venda de productes
Disposición y venta de productos (La
compra del llibre és VOLUNTÀRIA) Altamar 978841530991-8

1r Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral (català) Editex
978841321235-7 (Format paper)

978841321301-9 (Format digital)

1r Oficina de farmàcia No hi ha llibre

1r Operacions bàsiques de laboratori No hi ha llibre

2n Primers auxilis No hi ha llibre

2n Empresa i iniciativa emprenedora
Empresa i iniciativa emprenadora

360º (Català) Editex

978841321233-3 (Format paper)

978841321593-8 (Format
digital)
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2n Formulació magistral No hi ha llibre

2n Dispensació de productes parafarmacèutics No hi ha llibre

2n Promoció de la salut No hi ha llibre

TÈCNIC CURES AUXILIAR D’INFERMERIA (MATÍ)   - GRAU MITJÀ

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN ALTRES MATERIALS

1r Tècniques bàsiques d’infermeria

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Macmillan

978841565668-5
(Català)

També es pot comprar
en castellà

(ISBN:
9788415430704)

Bata blanca màniga llarga,
mascaretes FFP2 i ulleres de
protecció (o mascareta
quirúrgica i pantalla facial)

Tècniques bàsiques d'infermeria ( Llibre
de consulta, no és necessari comprar-lo)

Mc Graw Hill 97884486096-1

Bata màniga llarga i
mascareta FPP2 per les
pràctiques

1r Higiene en el medi hospitalari
Higiene del medi hospitalari i neteja del
material Mc Graw Hill

978844861415-7
(Català)

També se pot optar per

Per la realització de les
pràctiques serà necessari
venir amb una bata o pijama,
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comprar el llibre en
versió castellà (ISBN:
978-84-486-1216-0)

sabates adequades i
còmodes, ulleres de protecció
o pantalla facial junt amb
mascareta (FFP2 o quirúrgica
respectivament).

1r
Operacions administratives i Documentació
Sanitària

Operacions administratives i
Documentació Sanitària Macmillan 978841721876-8

Comprar el llibre en el format
paper. NO es pot utilitzar el
format digital a classe.

1r
Tècniques d’ajuda odontològica i
estomatològica No hi ha llibre

Durant les pràctiques bata
blanca i protecció facial

segons normativa (mascareta
FFP2 o quirúrgica i ulleres de
protecció o pantalla facial).

Llibre de consulta del mòdul:
es comentarà a classe quin
serà el llibre de consulta.

1r Promoció de la salut i suport psicològic No hi ha llibre

1r Formació i orientació laboral
Formació i orientació laboral (català) -
Llibre en format paper Editex

978841321235-7
(Format paper)

978841321301-9
(Format digital)

1r Relació en l’equip de treball
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TÈCNIC CURES AUXILIAR D’INFERMERIA (TARDA)   - GRAU MITJÀ

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN ALTRES MATERIALS

1r Tècniques bàsiques d’infermeria

Anatomofisiologia i patologia bàsiques Macmillan 978841565668-5 Bata màniga llarga o pijama
blanc. Mascareta FFP2,
ulleres de protecció.

Recomanat: Tècniques bàsiques
d’infermeria (català o castellà) Mc Graw Hill 978844861413-3

1r Higiene en el medi hospitalari
Higiene del medi hospitalari i neteja del
material Mc Graw Hill 978844861415-7

Bata màniga llarga o pijama
blanc. Mascareta FFP2,
ulleres de protecció.

1r
Operacions administratives i documentació
sanitària

Operacions administratives i
documentació sanitària Macmillan 978841721876-8

Es recomana comprar el llibre
físic.

1r
Tècniques d’ajuda odontològica i
estomatològica No hi ha llibre

Durant les pràctiques bata
blanca i protecció facial

segons normativa (mascareta
FFP2 o quirúrgica i ulleres de
protecció o pantalla facial).

Llibre de consulta del mòdul:
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es comentarà a classe quin
serà el llibre de consulta.

1r Promoció de la salut i suport psicològic
Promoció de la salut i suport psicològic
al pacient Macmillan 978841721878-2

Ampliació amb els apunts i
les presentacions del
professor a través de l'aula
virtual

1r Formació i orientació laboral
Formació i orientació laboral (català) -
Llibre en format paper Editex

978841321235-7
(Format paper)

978841321301-9
(Format digital)

1r Relació en l’equip de treball

TÈCNIC EMERGÈNCIES SANITÀRIES I PROTECCIÓ CIVIL   - GRAU MITJÀ

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN ALTRES MATERIALS

1r
Atenció sanitària inicial en situacions

d’emergència
Atención sanitaria inicial en situaciones

de emergencia Altamar 978841787293-9

1r Empresa e iniciativa emprenadora
Empresa e iniciativa emprenadora 360º

(Català) Editex
978841321571-6
(Format paper)
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978841321593-8
(Format digital)

2n
Suport psicològic en situacions

d’emergència No hi ha llibre.

2n Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral  (Català) Editex

978841321235-7
(Format paper)
9788413213019
(Format digital)
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ANATOMIA PATOLÒGICA I CITODIAGNÒSTIC - GRAU SUPERIOR

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN ALTRES MATERIALS

1r Gestió de mostres biològiques Gestión de muestras biológicas Altamar 978841641501-4
Bata blanca 3/4 longitud i retolador
permanent

1r Tècniques generals de laboratori No hi ha llibre
Bata blanca, retolador permanent,
calculadora científica

1r Biología molecular i citogenètica Biología molecular y citogenética Altamar 978841641504-5

Quadern de classe, rotulador
permanent, bata de laboratori,
calculadora, quadern DIN A-5 155X215,
imprimir dossier pràctiques i dossier
Workbook

1r Fisiopatología general Fisiopatología general Paraninfo 978842833798-4

1r Formació i orientació laboral
Formació i Orientació Laboral
(Català) Editex

978841321235-7
(Format paper)
978841321301-9
(Format digital)

1r Empresa i iniciativa emprenedora
Empresa i iniciativa emprendedora
360º  (Català) Editex

978841321571-6
(Format paper)
978841321593-8
(Format digital)
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2n Necròpsies Necropsias Aran 978841658502-1

2n Processament citològic i tisular No hi ha llibre Apunts google classroom

2n Citologia ginecològica No hi ha llibre
Bata blanca 3/4 longitud i retolador
permanent

2n Citologia general No hi ha llibre
Bata blanca 3/4 longitud i retolador
permanent

DIETÈTICA  - GRAU SUPERIOR

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN ALTRES MATERIALS

1r Alimentació equilibrada No hi ha llibre Taula composició aliments (TCA’s)

1r Control alimentari No hi ha llibre
Bata blanca de laboratori per les
pràctiques.

1r Fisiopatologia aplicada a la dietètica No hi ha llibre

1r Relacions a l'entorn de treball

1r Formació i orientació laboral
Formació i Orientació Laboral
(Català) Editex

978841321235- 7
(Format paper)
978841321301-9
(Format digital)

8



www.cifpfbmoll.eu
C/ Caracas, 6 - 07007 – PALMA

Tel. 971278150
cifpfrancescdeborjamoll@educaib.eu

1r
Organització i gestió del gabinet de
dietètica No hi ha llibre

2n Microbiologia No hi ha llibre
Bata llarga blanca de laboratori,
calculadora

2n Educació sanitària No hi ha llibre

2n Dietoterapia No hi ha llibre Calculadora

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC - GRAU SUPERIOR

CURS MÒDUL LLIBRES EDITORIAL ISBN ALTRES MATERIALS

1r Gestió de mostres biològiques
Gestión de muestras biológicas. (També
potser en forma DIGITAL) Altamar 978841641501-4

També és vàlida l'opció en format
digital. Tot i així l'ús de dispositius
electrònics dins classe es veurà
condicionada pel tipus d'activitat
duta a terme en el moment.
Bata de laboratòri, quadern de
notes i calculadora científica.
Durant el curs es pot requirir la
utilització d'alguna altra EPI
puntual.
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1r Tècniques generals de laboratori No hi ha llibre
Bata blanca, retolador permanent,
calculadora científica

1r Fisiopatologia general Fisiopatologia general Paraninfo 978842833798-4

1r Biología molecular i citogenètica Biología molecular i citogenètica Altamar 978841641504-5

Quadern de classe, rotulador
permanent, bata de laboratori,
calculadora, quadern DINA 5
155X215, imprimir dossier
pràctiques i dossier Workbook

1r Formació i orientació laboral
Formación y Orientación Laboral
(Castellà) Editex

978841321234-0
(Format paper)
978841321300-2
(Format digital)

1r Empresa i iniciativa emprenedora
Empresa e iniciativa emprendedora 360º
(Castellano) Editex

978841321570-9
(Format paper)
978841321592-1
(Format digital)

2n Anàlisi bioquímica No hi ha llibre
Bata blanca, retolador permanent,
calculadora científica.

2n Tècniques d’immunodiagnòstic Técnicas de Inmunodiagnóstico Altamar 9788416415267 Bata laboratori

2n Microbiologia clínica No hi ha llibre
Material propi elaborat pel
professor/a.
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2n Tècniques d’anàlisi hematològica No hi ha llibre
Material propi elaborat pel
professor/a.
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