Temari per a la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en
laboratori de diagnòstic clínic (subgrup C1)

La persona aspirant ha de demostrar competència en el maneig de mostres biològiques
d’acord amb els protocols d’aplicació, amb criteri de qualitat, seguretat i mediambiental,
valorant els resultats tècnics per donar suport a la prevenció, diagnòstic, control, evolució
i tractament de la malaltia, així com a la recerca seguint els protocols establerts.
Igualment, ha de conèixer les teories i normes d’exercici professional i saber aplicar-les
d’acord amb els estàndards definits per a una pràctica professional responsable.
Competències genèriques
1. Saber adaptar-se a la dinàmica del treball i mantenir actualitzats els coneixements
científics, tècnics i tecnològics.
2. Conèixer i saber aplicar el compliment de les normes i mesures de protecció
personal i ambiental, amb especial atenció al maneig de residus.
3. Conèixer i saber aplicar els procediments de prevenció de risc laboral, per tal
d’afavorir un entorn segur en el desenvolupament del seu treball.
4. Conèixer i fer un ús adequat dels recursos disponibles.
5. Garantir la qualitat del procés i assegurar la seva traçabilitat segons els protocols
establerts.
6. Conèixer, saber aplicar i millorar el sistema de gestió de qualitat del laboratori.
7. Conèixer i saber aplicar la legislació vigent sobre protecció de dades.
8. Saber aplicar els procediments de posada en marxa dels equips bàsics i dels
instruments del laboratori.

Conèixer i saber les tècniques dels procediments preanalitics
9. Organitzar i planificar el treball mitjançant el control d’existències i temps segons
els procediments establerts.
10. Rebre i identificar les mostres biològiques d’acord amb els protocols establerts.
11. Manipular, distribuir i transportar les mostres assegurant la seva conservació per
tal de garantir-ne l’estabilitat.
Conèixer i aplicar les tècniques dels procediments analítics
12. Saber verificar el funcionament dels equips, aplicant els procediments de qualitat i
seguretat.
13. Saber condicionar la mostra per analitzar, aplicant tècniques de processaments
preanalitics de la mostra.

14. Saber aplicar tècniques d’anàlisis genètiques o mostres biològiques i cultius
cel·lulars.
15. Saber realitzar determinacions analítiques de paràmetres bioquímics, segons els
protocols normalitzats de treball i les normes de qualitat.
16. Saber realitzar tècniques d’anàlisis hematològiques, seguint els protocols
establerts.
17. Saber aplicar tècniques immunològiques i saber seleccionar el procediment en
funció de la determinació sol·licitada.
18. Saber realitzar anàlisis microbiològiques en mostres biològiques i cultius, segons
els protocols de seguretat i protecció ambiental.
19. Saber avaluar la coherència i fiabilitat dels resultats obtinguts de l’anàlisi.
20. Saber relacionar la patologia bàsica, associant-la amb els patrons d’alteració
morfològica i analítica.
Perfil competencial
Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació.
Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Planificació,
organització i priorització. Capacitat d’anàlisi i síntesi.

Aquestes competències estan desenvolupades al temari específic previst a l’Annex I de
l’Ordre ECD/1541/2015, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle
formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en laboratori clínic i
biomèdic.
1. Gestió de mostres biològiques.
2. Tècniques generals de laboratori.
3. Biologia molecular i citogenètica.
4. Fisiopatologia general.
5. Anàlisi bioquímica.
6. Tècniques d’immunodiagnòstic.
7. Microbiologia clínica.
8. Tècniques d’anàlisi hematològica.

