
                                                                                                  
 

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a la formació, perfeccionament 
mobilitat del professorat de formació professional, finançades pel Ministerio de Educación y 
Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar 
aquest finançament en les actuacions que se’n derivin. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Títol de l’activitat Farmatic 
Codi 0000400020 
Nivell educatiu Cicles formatius, 

sanitat 
Modalitat Presencial 

Hores presencials 15 Hores certificades 15 

 
PROFESSORAT 
 
 
Formació teòrica i pràctica adreçada al professorat de farmàcia i parafarmàcia. 
Formador: Alejandro Antón. 
 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
 
 
En aquest curs es pretén introduir al professorat en el programa de gestió d’ús 
habitual a l’oficina de farmàcia (Farmatic) per tal de conèixer les seves 
aplicacions i funcionament. 
 

 
CONTINGUTS 
 
 

- vendes lliures i vendes amb els diferents tipus de receptes 
- recepta electrònica 
- gestió de llibre receptari i d’estupefaents 
- realització de comandes i gestió administrativa (albarans, 

factures,...) 
- fitxa d’un article i manteniment del seu estat. 
- realització d’inventari 
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OBJECTIUS 
 

 
1. Familiaritzar-nos amb les aplicacions del programa de gestió Farmatic 
amb tot el relatiu al magatzem d’un OF: 
1.1. Conèixer com es duu a terme el control de productes al magatzem 
1.2. (identificació, gestió d’existències, inventari, etc.). 
1.3. Conèixer com es duu a terme la gestió de l’aprovisionament (previsió de 
vendes, gestió de proveïdors, condicions de compra-venda dels proveïdors 
habituals, etc.). 
1.3. Conèixer com es duu a terme la gestió del magatzem d’una OF en les 
recepcions de comandes. 
2. Familiaritzar-nos amb les aplicacions del programa de gestió Farmatic pel 
que fa a la documentació relativa a la dispensació: 
2.1. Conèixer les diferències en el procediment de dispensació de les diverses 
receptes en paper, amb control específic i electròniques. 
2.2. Conèixer el procediment per a complimentar els llibres de registre de les 
dispensacions. 
2.3. Conèixer la dispensació amb recepta electrònica. 

2.4. Conèixer com es fa la facturació de receptes. 
 

 
  
OBSERVACIONS 
 
 
 
 
CALENDARI DE L’ACTIVITAT:  
Dates: Setembre 2021, inici 6 de setembre en horari de tarda. 
 
Lloc de realització  
 
Lloc: INS Torre Vicens  Avda. Torre Vicens, 3 
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