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Segona prova. Part A: prova pràctica 
Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició de per a 
l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 
8332, 3.22021). 
 
Cos: Cos de professors d’ensenyament secundari 
Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 
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SUPÒSIT 1 

Arriba un client a l’Oficina de farmàcia i presenta la recepta següent: 
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Aspectes a resoldre: 

 
Sobre la gestió de les receptes a l’OF resol: 
 
1. Quin tipus de recepta és? 

Recepta electrònica del CatSalut. 
2. Quins avantatges proporciona aquest tipus de recepta respecte a les receptes en paper? 

Col·laboració estreta entre facultatius prescriptors i  
3. Tenen la mateixa caducitat tots els tipus de receptes? 
 
4. Què és el SIFARE? Quina entitat el gestiona? Com facilita la tasca dispensadora? 
 
5. El medicament Detrusitol, que consta a la recepta, es va dispensar el 05.08.2013. Quan 
podia anar a recollir el següent envàs el client? 
 
6. Com s’omplen els fulls de cupons precinte? Què en fem d’aquests fulls un cop plens? per 
a la seva facturació periòdica. 
7. Quina aportació hauria de fer el client pel medicament Detrusitol Neo 4 mg 28 càpsules 
dures amb PVP= 28,58€, si està en actiu i cobra anualment 31200 € / any? Calcula-ho. 
 
 
Tot seguit, ve a la farmàcia una clienta i presenta la següent recepta:  
 

 



 

 4/15 

 

1. Caldrà que la clienta presenti la Recepta Oficial d’Estupefaents pel medicament Dolantina 
50mg/ mL? Justifica la teva resposta. 

No, des del 2013 només cal que presenti el Pla de Medicació 
2. Quin tipus de cobertura h escollit aquesta persona que pertany a MUFACE? Justifica la 
teva resposta. 

Ha triat cobertura sanitària pública del CatSalut. 
3. Quin percentatge d’aportació pagarà la clienta, suposant que està en actiu? I quan es 
jubili? 
 
4. On s’emmagatzema aquest medicament? Té alguna particularitat aquesta secció? 

 
5. Quin seria el cupó-precinte que li correspondria a aquest medicament? Assenyala amb 
una X el correcte, tot justificant la teva decisió. 

 

 
6. En quins documents oficials caldrà registrar aquesta dispensació? Quina informació 
addicional caldrà demanar a la clienta per tal de registrar correctament aquest medicament?  
 
 

X X 
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7. Totes les OF i serveis de farmàcia hospitalària, quin document han d’omplir anualment 
respecte els medicaments estupefaents? 

La Declaració Anual d’Estupefaents. 

 
8. Per a cadascuna de les especialitats, què cal anotar? 

Els moviments, des de les existències inicials a principi d’any,  
9. Identifica la informació que consta en el cartonatge d’aquest medicament. 

Nom comercial del medica 
10. Com i cada quan es realitza la facturació de les receptes. 

Cal diferenciar en 3 caixes: 
 

Situació d’aprenentatge 

Elabora el disseny d’una situació d’aprenentatge per portar a terme en una sessió de 
classe de 2h del Mòdul 1 : Oficina de Farmàcia del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, 
basada en la preparació de les diferents  receptes per a la seva facturació. 
 
Tens un grup desdoblat amb 15 alumnes de diferents procedències i diversos nivells 
d’aprenentatge. En dit grup, tens una alumne amb Síndrome de Asperger.  
 
Consultes el currículum, que et proporciona la següent informació: 
 
UF4. DOCUMENTS DE DISPENSACIÓ 
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Resultats d’aprenentatge: 
1. Tramita la facturació de les receptes, detallant el procés administratiu i legal.  
Criteris d’avaluació: 
1.1 Descriu les característiques de les diferents receptes emeses per a la prestació 
farmacèutica segons els diferents règims i entitats, així com les dades que hi han 
d’anar consignades obligatòriament. 
1.2 Identifica les característiques i els requisits que, en cas de no acomplir-se, 
causarien la nul·litat de les receptes. 
1.3 Diferencia els tipus de receptes segons l’especialitat farmacèutica i les seves 
condicions especials de prescripció. 
1.4 Calcula les aportacions de cobrament que s’han d’aplicar segons les diferents 
modalitats de receptes, en funció de la normativa legal vigent. 
1.5 Identifica la informació de l’embalatge de cartó i el cupó precinte dels productes. 
1.6 Classifica les receptes segons: l’organisme, l’entitat asseguradora, el beneficiari 
de la prestació i l’especialitat farmacèutica prescrita. 
1.7 Emplena els impresos i prepara els tràmits necessaris per a la facturació de 
receptes en els terminis i condicions adequades per a la seva liquidació econòmica. 
1.8 Tramita una facturació a entitats asseguradores mitjançant un programa 
informàtic.  
 
Continguts: 
1. Tramitació de la facturació: 

1.1 La recepta mèdica. 
1.1.1 Classes de receptes. 
1.1.2 Modalitats i classes d’aportacions en la prestació farmacèutica. 
1.1.3 Models oficials segons la classe de prestació i producte dispensat. 
1.1.4 Característiques i dades que han de reunir, terminis de validesa. 

1.2 Llibre receptari i llibre d’estupefaents. Dades que han de contenir els llibres. 
Aplicacions informàtiques de seguiment i control dels llibres. 
1.3 Aplicacions informàtiques de dispensació de receptes. 
1.4 Revisió de les receptes dispensades, protocol d’actuació davant una 
incorrecta dispensació. 
1.5 Facturacions de receptes. 
1.5.1 Normes prèvies a la facturació, procés i tràmits de facturació, períodes de 
facturació i lliurament. 
1.5.2 Conservació i custòdia. 
1.5.3 Aplicacions informàtiques en la facturació de receptes.  

 
La situació d’aprenentatge plantejada haurà d’incorporar com a mínim els següents 
apartats: 
 

• RA, CA, C de la UF que es treballaran durant la situació d’aprenentatge. 
 

• Competències professionals, personals i socials i capacitats clau de la situació 
d’aprenentatge. 
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• Coneixements/capacitats prèvies que ha de tenir l’alumnat. 

 
• Descripció de les tasques a desenvolupar per part dels alumnes. 

 
• Recursos, material, equips i espais necessaris. 

 
• Fitxa de treball per als alumnes. 

 
• Organització de l’alumnat. 

 
• Atenció a la diversitat. 

 
• Elaboració d’un instrument d’avaluació a aplicar en aquesta situació d’aprenentatge, 

justificant la seva elecció. 
 

• Estratègia per incloure aquesta situació d’aprenentatge al Mòdul de Síntesi. 
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SUPÒSIT 2 

Se’t planteja la situació de planificar i organitzar una pràctica de laboratori per tal que 
els alumnes facin la determinació de l’activitat enzimàtica de la Fosfatasa Alcalina a 
partir d’un kit de determinació “in vitro” de FA.  

Vas a consultar el currículum de la UF on se troba aquesta pràctica i et trobes el 
següent: 

● CFGS Laboratori clínic i biomèdic 
● Mòdul professional 4: Anàlisi Bioquímica  
● UF2: Anàlisis bioquímiques dels components metabòlics 

 

Resultats d’aprenentatge: 
1. Analitza les magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme dels 
principis immediats, seleccionant la tècnic adequada. 
Criteris d'avaluació: 
1.1 Defineix els perfils bioquímics relacionats amb el metabolisme dels 
principis immediats. 
1.2 Mesura la concentració de glucosa, fructosamina i Hb glicosilada. 
1.3 Determina la concentració de lípids, lipoproteïnes i apoproteïnes. 
1.4 Mesura la concentració de proteïnes. 
1.5 Realitza proteïnogrames i quantificat les fraccions. 
1.6 Valora la coherència del resultat obtingut i, en el seu cas, aplica mesures 
correctores. 
1.7 Recull dades i efectuat el control de qualitat referit a les anàlisis realitzat. 
1.8 Aplica les normes de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció 
ambiental a tot el procés. 
Continguts: 
1 Les magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme de principis 
immediats: 
1.1 Patrons d'alteració del metabolisme dels carbohidrats: determinacions.  
1.2 Patrons d'alteració del metabolisme de lípids i lipoproteïnes: 
determinacions  
1.3 Patrons d'alteració del metabolisme de proteïnes: determinacions. 
Separació de proteïnes plasmàtiques. 
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Resultats d’aprenentatge: 
2. Analitza magnituds bioquímiques relacionades amb els productes acabats 
del metabolisme seleccionant la tècnica més adequada.  
Criteris d'avaluació: 
2.1 Realitza la posada a punt dels equips en funció de la tècnica i paràmetre a 
determinar. 
2.2 Selecciona reactius, blancs i controls. 
2.3 Verifica el calibratge de l'equip. 
2.4 Determina magnituds com a bilirubina, creatinina, àcid úric, urea i àcid 
làctic. 
2.5 Utilitza sistemes de química seca en la determinació d'aquestes magnituds. 
2.6 Valora la coherència del resultat obtingut i, en el seu cas, aplica mesures 
correctores. 
2.7 Relaciona les desviacions d'aquests paràmetres amb les principals 
síndromes associades. 
2.8 Recull dades i efectua el control de qualitat analític. 
2.9 Emplena informes tècnics. 
Continguts: 
2 Les magnituds bioquímiques relacionades amb els productes acabats del 
metabolisme: 
2.1 Composts nitrogenats no proteics: urea i creatinina. Determinacions. 
Aclariment. 
2.2 Cossos cetònics 
2.3 Determinació de bilirubina total, directa i indirecta. 
2.4 Àcid làctic i pirúvic 
2.5 Alteracions del metabolisme de les purines: determinació d'àcid úric. 
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Resultats d’aprenentatge: 
3. Determina magnituds relacionades amb els equilibris hidroelèctric i àcid 
base associant-les amb els trastorns corresponents.  
Criteris d'avaluació: 
3.1 Identifica els paràmetres bioquímics dels trastorns hidroelèctric i àcid-base. 
3.2 Descriu la tècnica que determina l’osmolalitat. 
3.3 Descriu les tècniques de determinació de gasos i electròlits. 
3.4 Defineix les magnituds bioquímiques relacionades amb el metabolisme del 
calci i fòsfor. 
3.5 Determina la concentració de sodi, potassi. 
3.6 Identifica els patrons d'alteració de gasos en sang. 
3.7 descriu les magnituds a determinar a la capçalera del pacient 
Continguts: 
3 Les magnituds bioquímiques relacionades amb els trastorns dels equilibris 
hidroelèctric i àcid-base: 
3.1 Equilibri hidroelèctric: 
3.1.1 Patrons d'alteració de l'EHE 
3.1.2 Determinació de l’osmolalitat 
3.1.3 Electròlits d'interès diagnòstic 
3.1.4 Elèctrodes selectius per a composts iònics 
3.1.5 Determinació d'electròlits. 
3.2 Patrons d'alteració de l'EAB: determinació de gasos en sang. Gasometria 
3.3 Determinacions a la capçalera del pacient (POCT) 
Resultats d’aprenentatge: 
4. Determina enzims, descrivint la seqüència del procediment.  
Criteris d'avaluació: 
4.1 Classifica els enzims segons la seva funció i localització. 
4.2 Descriu el fonament de la determinació de l'activitat enzimàtica. 
4.3 Interpreta el protocol de la tècnica. 
4.4 Verifica el calibratge de l'equip. 
4.5 Determina els enzims hepàtics i pancreàtics. 
4.6 Determina els enzims musculars i cardíacs. 
4.7 Separa isoenzims per electroforesi. 
4.8 Recull dades i efectua el control de qualitat analític 
4.9 Emplena informes tècnics. 
4.10 Aplica les normes de qualitat, prevenció de riscs laborals i protecció 
ambiental a tot el procés. 
Continguts: 
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4 Determinació d'enzims: 
4.1 Utilitat de la determinació enzimàtica en el diagnòstic clínic 
4.2 Enzims: 
4.2.1 Fisiologia i cinètica enzimàtica 
4.2.2 Classificació dels enzims 
4.2.3 Determinació de l'activitat enzimàtica 
4.3 Isoenzims. Determinació 
4.4 Patrons d'alteració enzimàtica 

 

L’activitat es porta a terme a un centre ubicat al Maresme, amb un grup de 14 alumnes, 
força heterogeni, de diverses edats, procedents de batxillerat i de diversos cicles de 
sanitat, presentant diversos nivells acadèmics, i manifesten varietat d’interessos i 
motivacions. Al grup hi ha 3 alumnes que no han aprovat la UF1 i una alumna té una 
discapacitat visual del 40%. 

La capsa del kit de determinació “in vitro” de FA s’ha mullat i el prospecte és 
parcialment llegible (s’adjunten les parts que s’han recuperat de la informació 
comercial del kit). 
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El laboratori docent disposa dels equipaments adequats per a desenvolupar aquest 
tipus de pràctiques i les mostres que es fan servir són mostres segures proporcionades 
pel Banc de Sang i Teixits. 

Has plantejat la pràctica per fer-la a 37º C. Per poder-la fer, has revisat diferents fonts 
de documentació i has obtingut la següent dada: coeficient d’extinció molar del p-
Nitrofenol (ε)= 1,8 x 104 M-1 x cm-1.  

A més a més de les mostres del Banc de Sang vols fer servir un material de control 
de qualitat analítica Spintrol H Normal què especifica un valor de 74,1 UI/L a 37º C 
amb un interval de 60,8 – 87,4 U/L. 

 

Aspectes a resoldre 

1. Especifica els objectius tècnics i/o científics associats a aquesta pràctica. 
 

2. Fes un llistat del material necessari per desenvolupar la pràctica al laboratori: 
mostres, reactius, utillatge i equips. 
 

3. Identifica el sistema d’obtenció de les mostres i els recipients de recollida. 



 

 14/15 

 

 
4. Explica el procediment que haurien de seguir els alumnes per poder fer la 

pràctica de la determinació “in vitro” de la FA al laboratori.  
5. Els resultats de les lectures d’absorbància del material de control i una de les 

mostres han estat: 
 

Spintrol H Normal Absorbància 
T 0 0,016 
T 1 minut 0,034 
T 2 minuts 0,058 
T 3 minuts 0,079 

 
Calcula l’activitat enzimàtica de la FA per a la mostra i el material de control, en 
U/L (1 Unitat Internacional és la quantitat d’enzim que converteix 1μmol de substrat 
per minut). 

 
6. Expressa els resultats que has obtingut en nkat/L (1 katal és la quantitat d’enzim 

que converteix 1 mol de substrat en 1 segon). 
 

7. Interpreta els resultats de la mostra en funció de criteris de qualitat analítica. 
 

8. Explica les característiques generals de la FA: tipus d’enzim, origen tissular de 
la FA circulant, isoformes de FA. 

 
9. Explica les possibles implicacions clíniques de la detecció d’una activitat de FA 

elevada en sang.  
 

10. Esmenta altres paràmetres analítics amb els que es podria relacionar la FA 
 

Situació d’aprenentatge 

Elabora el disseny de la situació d’aprenentatge de la pràctica, per a una sessió 
de classe de 2 hores incloent com a mínim els aspectes següents: 

● Situació de la pràctica a una Activitat d’ensenyament Aprenentatge. 

● RA, CA i C que es treballaran a la situació d’aprenentatge (S’han de marcar a 
la taula). 

Mostra del Banc  Absorbància 
T 0 0,023 
T 1 minut 0,051 
T 2 minuts 0,074 
T 3 minuts 0,101 
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● Competències professionals, personals i socials i capacitats clau que es 
treballaran a la situació d' 

● Coneixements previs que ha de tenir l’alumnat. 

● Estratègia metodològica. 

● Fitxa de treball de l’alumnat. 

● Atenció a la diversitat. 

● Organització de l’alumnat. 

● Elaboració d’un instrument d’avaluació per aquesta situació d’aprenentatge, 
justificant la seva elecció. 

● Plantejament d’una estratègia per integrar aquesta situació d’aprenentatge al 
mòdul professional de projecte del CFGS Laboratori clínic i biomèdic. 
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