
 

RATIFICACIÓ DE L’ACORD APROVAT PER LA COMISSIÓ PERMANENT EN DATA 16 DE 
FEBRER DE 2017 PER EL SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DEL NOU CICLE FORMATIU 
D’ANATOMIA PATOLÒGICA DE L’INSTITUT NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ DE GIRONA. 

 
La Comissió Permanent del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona ha valorat positivament l’escrit adreçat a l’Ajuntament de 
Girona entorn la iniciativa de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà d’implementar el curs 
vinent 2017-18 el nou cicle formatiu d’Anatomia Patològica, atesos els motius 
següents: 
 
L’Insitut Narcís Xifra i Masmitjà, és el centre públic referent a la ciutat de Girona en els 
estudis de la família professional de l’àmbit sanitari i amb una llarga trajectòria 
impartint diversos títols de grau mig: Cures Auxiliars d’infermeria, Emergències 
Sanitàries i Farmàcia i Parafarmàcia, i títols de grau superior: Laboratori Clínic i 
Biomèdic, Higiene Bucodental i Documentació i Administració Sanitàries. 
 
Per altra banda, la novetat d’impartir aquest nou cicle formatiu d’Anatomia Patològica 
en modalitat 3x2, possibilita a l’estudiant obtenir la doble titulació de grau superior 
d’Anatomia Patològica i de grau superior de Laboratori Clínic, la qual cosa el dota 
d’una fórmula flexibilitzadora d’organització curricular innovadora. 
 
Tanmateix, cal considerar positivament la seva vinculació amb l’Hospital Josep Trueta, 
no només per la seva proximitat, sinó per l’especialitat sanitària de l’oferta de cicles 
formatius que imparteix el centre, i que li permet establir una col·laboració estreta amb 
el centre hospitalari. 
 
Finalment, en termes general de planificació de l’oferta de cicles formatius, aquesta 
proposta significa un increment de l’oferta de cicles formatius a la ciutat de Girona per 
el curs vinent 2017-18, i entenem que prèviament el centre ha realitzat un estudi de 
viabilitat de la possible demanda d’estudiants interessats en cursar-lo i de les 
pràctiques i sortides professionals previstes en aquest cicle formatiu, entre d’altres 
elements a tenir presents alhora de presentar una nou cicle formatiu al Departament 
d’Ensenyament. 
 
D’acord amb aquests arguments, 
 
 
Es proposa: 
 

1. Donar suport des del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona, en la iniciativa de l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà de 
Girona d’impartir el nou cicle formatiu d’Anatomia Patològica que permetrà 
obtenir la doble titulació de Tècnic de Grau Superior en Laboratori Clínic i 
Tècnic de Grau Superior en Anatomia Patològica. 

 

2. Traslladar aquest acord a la Direcció General de Formació Professional del 
Departament d’Ensenyament perquè sigui tingut en compte en la sol·licitud 
presentada per l’Institut Narcís Xifra i Masmitjà al Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya per impartir aquest nou cicle formatiu. 

 


