
CS Laboratorio clínico e biomédico
Ciclo formativo de grao superior Título LOE
Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar es tu dos ana lí ti cos de mos tras bio ló xi cas, se guin do os pro to co los nor ma li za dos de tra -
ba llo, apli can do as nor mas de ca li da de, se gu ri da de e am bien tais es ta ble ci das, e va lo ran do os
re sul ta dos téc ni cos, para que sir van como so por te á pre ven ción, ao diag nós ti co, ao con trol da
evo lu ción e ao tra ta men to da doen za, así como á in ves ti ga ción, seguindo os protocolos
establecidos na unidade asistencial.

En que ámbitos
se traballa?

No sec tor sa ni ta rio, en or ga nis mos e ins ti tu cións do ám bi to pú bli co e en em pre sas pri va das, na
área do la bo ra to rio de aná li ses clí ni cas, así como no diag nós ti co, no tra ta men to, na xes tión e
na in ves ti ga ción. Actúan como tra ba lla do res/as de pen den tes en or ga nis mos ou ins ti tu cións
pe que nos, me dia nos ou gran des. A súa ac ti vi da de pro fe sio nal está so me ti da a regulación pola
Administración sa-nitaria estatal.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a su pe rior en la bo ra to rio de diag nós ti co clí ni co. Téc ni co/a es pe cia lis ta en la bo ra to rio.
Axu dan te téc ni co en la bo ra to rio de in ves ti ga ción e ex pe ri men ta ción. Axu dan te téc ni co en la -
bo ra to rio de to xi co lo xía. De le ga do/a comercial de produtos hospitalarios e farmacéuticos.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP1369 Bioloxía molecular e citoxenética 187
1º MP1370 Fisiopatoloxía xeral 213
1º MP1376 Formación e orientación laboral 107
1º MP1368 Técnicas xerais de laboratorio 240
1º MP1367 Xestión de mostras biolóxicas 213
2º MP1371 Análise bioquímica 175
2º MP1377 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1378 Formación en centros de traballo 384
2º MP1373 Microbioloxía clínica 157
2º MP1375 Proxecto de laboratorio clínico e biomédico 26
2º MP1374 Técnicas de análise hematolóxica 175
2º MP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico 70

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico

Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP1367 Xestión de mostras biolóxicas. UC0369_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio

de análises clínicas.
UC0370_3 Realizar os procedementos das fases

preanalítica e postanalítica no
laboratorio clínico.

UC0375_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio
de anatomía patolóxica e citoloxía.

MP1369 Bioloxía molecular e citoxenética. UC0055_3 Realizar ensaios biotecnolóxicos e
informar dos resultados.

UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e
xenéticas en mostras biolóxicas
humanas e procedementos para obter
hemoderivados.

UC0381_3 Aplicar técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia e bioloxía
molecular, baixo a supervisión de
persoal facultativo.

MP1371 Análise bioquímica. UC0371_3 Realizar análises de bioquímica clínica
en mostras biolóxicas humanas.

MP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico. UC0374_3 Realizar técnicas inmunolóxicas de
aplicación nas áreas do laboratorio de
análises clínicas.

MP1373 Microbioloxía clínica. UC0372_3 Realizar análises microbiolóxicas e
identificar parasitos en mostras
biolóxicas humanas.

MP1374 Técnicas de análise hematolóxica. UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e
xenéticas en mostras biolóxicas
humanas e procedementos para obter
hemoderivados.



CS Laboratorio clínico e biomédico
Ciclo formativo de grao superior Título LOE
Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar es tu dos ana lí ti cos de mos tras bio ló xi cas, se guin do os pro to co los nor ma li za dos de tra -
ba llo, apli can do as nor mas de ca li da de, se gu ri da de e am bien tais es ta ble ci das, e va lo ran do os
re sul ta dos téc ni cos, para que sir van como so por te á pre ven ción, ao diag nós ti co, ao con trol da
evo lu ción e ao tra ta men to da doen za, así como á in ves ti ga ción, seguindo os protocolos
establecidos na unidade asistencial.

En que ámbitos
se traballa?

No sec tor sa ni ta rio, en or ga nis mos e ins ti tu cións do ám bi to pú bli co e en em pre sas pri va das, na
área do la bo ra to rio de aná li ses clí ni cas, así como no diag nós ti co, no tra ta men to, na xes tión e
na in ves ti ga ción. Actúan como tra ba lla do res/as de pen den tes en or ga nis mos ou ins ti tu cións
pe que nos, me dia nos ou gran des. A súa ac ti vi da de pro fe sio nal está so me ti da a regulación pola
Administración sa-nitaria estatal.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a su pe rior en la bo ra to rio de diag nós ti co clí ni co. Téc ni co/a es pe cia lis ta en la bo ra to rio.
Axu dan te téc ni co en la bo ra to rio de in ves ti ga ción e ex pe ri men ta ción. Axu dan te téc ni co en la -
bo ra to rio de to xi co lo xía. De le ga do/a comercial de produtos hospitalarios e farmacéuticos.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP1369 Bioloxía molecular e citoxenética 187
1º MP1370 Fisiopatoloxía xeral 213
1º MP1376 Formación e orientación laboral 107
1º MP1368 Técnicas xerais de laboratorio 240
1º MP1367 Xestión de mostras biolóxicas 213
2º MP1371 Análise bioquímica 175
2º MP1377 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1378 Formación en centros de traballo 384
2º MP1373 Microbioloxía clínica 157
2º MP1375 Proxecto de laboratorio clínico e biomédico 26
2º MP1374 Técnicas de análise hematolóxica 175
2º MP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico 70

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Laboratorio Clínico e Biomédico

Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
MP1367 Xestión de mostras biolóxicas. UC0369_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio

de análises clínicas.
UC0370_3 Realizar os procedementos das fases

preanalítica e postanalítica no
laboratorio clínico.

UC0375_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio
de anatomía patolóxica e citoloxía.

MP1369 Bioloxía molecular e citoxenética. UC0055_3 Realizar ensaios biotecnolóxicos e
informar dos resultados.

UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e
xenéticas en mostras biolóxicas
humanas e procedementos para obter
hemoderivados.

UC0381_3 Aplicar técnicas de inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia e bioloxía
molecular, baixo a supervisión de
persoal facultativo.

MP1371 Análise bioquímica. UC0371_3 Realizar análises de bioquímica clínica
en mostras biolóxicas humanas.

MP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico. UC0374_3 Realizar técnicas inmunolóxicas de
aplicación nas áreas do laboratorio de
análises clínicas.

MP1373 Microbioloxía clínica. UC0372_3 Realizar análises microbiolóxicas e
identificar parasitos en mostras
biolóxicas humanas.

MP1374 Técnicas de análise hematolóxica. UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e
xenéticas en mostras biolóxicas
humanas e procedementos para obter
hemoderivados.



Que módulos
profesionais se

validan? = 

A tá boa se guin te de ta lla, na co lum na da es quer da, as uni da des de com pe ten cia que de ben
acre di tar se ex clu si va men te a tra vés do pro ce de men to de acre di ta ción de com pe ten cias ou me -
dian te cer ti fi ca dos de pro fe sio na li da de, para que se poi dan va li dar os mó du los pro fe sio nais
des te ciclo formativo que figuran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables
UC0369_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio 

de análises clínicas.
UC0370_3 Realizar os procedementos das fases

preanalítica e postanalítica no
laboratorio clínico.

UC0375_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio 
de anatomía patolóxica e citoloxía.

MP1367 Xestión de mostras biolóxicas.

UC0055_3 Realizar ensaios biotecnolóxicos e
informar dos resultados.

UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e
xenéticas en mostras biolóxicas
humanas e procedementos para obter
hemoderivados.

UC0381_3 Aplicar técnicas de
inmunohistoquímica,
inmunofluorescencia e bioloxía
molecular, baixo a supervisión de
persoal facultativo.

MP1369 Bioloxía molecular e citoxenética.

UC0371_3 Realizar análises de bioquímica clínica
en mostras biolóxicas humanas.

MP1371 Análise bioquímica.

UC0374_3 Realizar técnicas inmunolóxicas de
aplicación nas áreas do laboratorio de
análises clínicas.

MP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico.

UC0372_3 Realizar análises microbiolóxicas e
identificar parasitos en mostras
biolóxicas humanas.

MP1373 Microbioloxía clínica.

UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e
xenéticas en mostras biolóxicas
humanas e procedementos para obter
hemoderivados.

MP1374 Técnicas de análise hematolóxica.

CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Ciclo formativo de grao superior Título LOE
Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pro ce sar mos tras his to ló xi cas e ci to ló xi cas, se lec cio nar e fa cer a apro xi ma ción diag nós ti ca de
ci to lo xías xi ne co ló xi cas e xe rais, e co la bo rar na rea li za ción de ne crop sias clí ni cas e fo ren ses, de 
ma nei ra que sir van como so por te ao diag nós ti co clí ni co ou mé di co-le gal, or ga ni zan do e pro -
gra man do o tra ba llo, e cum prin do cri te rios de ca li da de do ser vi zo e de op ti mi za ción de
recursos, baixo a supervisión facultativa correspondente.

En que ámbitos
se traballa?

No sec tor sa ni ta rio, en or ga nis mos e ins ti tu cións do ám bi to pú bli co e en em pre sas pri va das, en
aten ción tan to pri ma ria como es pe cia li za da, así como en cen tros de in ves ti ga ción. Ade mais,
rea li zan o seu tra ba llo bai xo a su per vi sión do/da facultativo/a correspondente.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co/a su pe rior en ana to mía pa to ló xi ca e ci to lo xía. Téc ni co/a es pe cia lis ta en ana to mía pa -
to ló xi ca e ci to lo xía. Ci to téc ni co. Axu dan te de fo ren se. Pro sec tor/ora de au top sias clí ni cas e mé -
di co-le gais. Ta na to prac tor/a. Co la bo ra dor/ora e asis ten te en bio lo xía mo le cu lar.
Colaborador/ora e asistente de investigación.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas
1º MP1369 Bioloxía molecular e citoxenética 187
1º MP1370 Fisiopatoloxía xeral 213
1º MP1384 Formación e orientación laboral 107
1º MP1368 Técnicas xerais de laboratorio 240
1º MP1367 Xestión de mostras biolóxicas 213
2º MP1382 Citoloxía xeral 157
2º MP1381 Citoloxía xinecolóxica 157
2º MP1385 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1386 Formación en centros de traballo 384
2º MP1379 Necropsias 70
2º MP1380 Procesamento citolóxico e tisular 193
2º MP1383 Proxecto de anatomía patolóxica e citodiagnóstico 26

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se
obtén?

Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico


