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UNA FORMACIÓ 360º 

L’objectiu d’aquest programa formatiu és oferir als par- 
ticipants els coneixements, habilitats, informacions i ca- 
pacitats necessàries per a la gestió d’una oficina de far- 
màcia. 

A diferència d’altres cursos, el contingut d’aquest progra- 
ma formatiu abasta, no només la gestió empresarial, sinó 
també coneixements del vessant sanitari de la professió 
(legislació, coneixement de l’administració sanitària, ser- 
veis farmacèutics, inspeccions...) i informacions de caràc- 
ter tècnic necessàries per al dia a dia de l’activitat (pro- 
tecció de dades, riscos laborals, normativa comercial...). 

Amb aquest programa global es pretén que els partici- 
pants disposin de coneixements en els diferents camps que 
requereix la gestió i administració d’una oficina de farmàcia. 

 

 
CERTIFICACIÓ PERSONAL 

Un altre tret distintiu, que dóna valor al programa, és que 
els participants que superin l’avaluació obtindran una 
certificació   de   la   prestigiosa   TÜV   Rheinland    Academy   & 

LC i seran reconeguts internacionalment com a Phar- 

macy Management Administrator with TÜV Rheinland 
certified qualification. 

METODOLOGIA 

El programa està dissenyat per ser impartit de forma pre- 
sencial en sessions quinzenals de 5 hores. 

No obstant això, el més important en aquests moments 
és la seguretat sanitària, tant dels participants com del 
conjunt de la ciutadania, per això es disposa d’una meto- 
dologia alternativa per poder impartir també les sessions 
de forma virtual. 

D’aquesta manera, el desenvolupament del Programa 
s’anirà adaptant a l’evolució epidemiològica de la pandè- 
mia, a les restriccions sanitàries aplicables a cada mo- 
ment i a les pròpies preferències dels participants. 

 

 
A QUI VA DIRIGIT 

Dissenyat i pensat per a les necessitats dels farmacèu- 
tics comunitaris. S’adreça, per tant, a farmacèutics, sigui 
quina sigui la seva experiència en gestió d’una oficina de 
farmàcia i a estudiants dels últims cursos del Grau de 
Farmàcia, que tinguin interès en orientar la seva activitat 
professional en aquest àmbit. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Curs 
GESTIÓ FARMACÈUTICA AMB CERTIFICACIÓ DE COMPETÈNCIES 

Competència Professional Certificada com a 
Gestor d’Oficina de Farmàcia 

Si esteu interessats en la realització 
íntegrament on-line, truqueu a FEFAC 

https://m.certipedia.com/?id=0000074093


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMADORS/ES 

Les persones responsables del desenvolupament del pro- 
grama són professionals experts en el seu àmbit d’actuació 
i amb una àmplia experiència laboral i docent. Alguns dels 
ponents del programa són: 

Manuel Rabanal, Cap del Servei d’Ordenació i Qualitat Far- 
macèutiques del Departament de Salut. 

Pilar   Gascón, doctora en Farmàcia i professora d’Atenció 

Farmacèutica del Grau de Farmàcia de la Universitat Ra- 
mon Llull. 

Jordi  Urtós, assessor fiscal i financer especialista en ofici- 
nes de farmàcia. 

Rosa  Vela, Diplomada en Relacions laborals, Màster de Re- 

cursos Humans amb experiència especialment en les àrees 
d’habilitats, creativitat i innovació,  i recursos humans. 

Marta   Carbonell, Diplomada en Ciències empresarials amb 

més de 25 anys d’experiència en àrees de comptabilitat, fisca- 
litat, anàlisis dels estats financers i diferents eines de gestió. 

 
PROGRAMA 

Bloc 1. Coneixements, informacions, habilitats i capacitats 

generals de gestió empresarial. 

• Mòdul 1: Visió, missió i valors de l’empresa 

• Mòdul 2: Gestió empresarial. Habilitats directives i de gestió. 

• Mòdul 3: Comunicació Empresarial 

 

 
• Mòdul 4: Innovació i canvi 

• Mòdul 5: Aspectes laborals sobre els llocs de treball, gestió 
de personal 

• Mòdul 6: Màrqueting i comercial 

• Mòdul 7: Xarxes socials i e-commerce 

• Mòdul 8: Conceptes bàsics de comptabilitat i control fi- 
nancer 

• Mòdul 9: Gestió de compres i de l’estoc 

 
Bloc 2. Coneixements, informacions, habilitats i capacitats 
directament relacionades amb l’activitat sanitària del far- 
macèutic. 

• Mòdul 1: Legislació farmacèutica, col·legiació, inspeccions 
i relacions amb l’administració sanitària. 

• Mòdul 2: Serveis professionals de l’oficina de farmàcia. 

 
Bloc 3. Coneixements, informacions, habilitats i capacitats 

de caràcter tècnic i administratiu, no relacionades directa 

ment amb l’activitat sanitària del farmacèutic 

• Mòdul 1: RGPD: Com complir la normativa de protecció de 

dades 

• Mòdul 2: Prevenció de Riscos Laborals 

• Mòdul 3: Compliment normatiu en l’àmbit del comerç 

• Mòdul 4: Gestió de residus 

 

 
CALENDARI: 

Del 5 de maig a 15 de desembre 2021 

CLASSES PRESENCIALS:  

Maig: 5 i 19 Octubre: 6 i 20 

Juny: 2, 16 i 30 Novembre: 3 i 17 

Setembre: 8 i 22 Desembre: 1 i 15 

Horari: Dimecres de 9:00 a 14:00 

DURACIÓ: 

60 hores 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 

FEFAC – www.fefac.cat 

Tel. 93 323 24 22 – fefac@fefac.cat 

LLOC D’IMPARTICIÓ: 

PIMEC Barcelona: 

C/ Viladomat 174, 08015 Barcelona 

Si esteu interessats en la realització del curs íntegrament 

on-line, truqueu a FEFAC. 

 

PREU: 

750 € per a Farmacèutics socis de FEFAC (titulars, 
substituts i adjunts d’aquestes farmàcies) i estu- 
diants dels últims cursos del Grau de Farmàcia 

 

1.100 € per a Farmacèutics NO socis 
 

· Cost Bonificable pel personal contractat 

· Consulta desgravacions per autònoms 
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