17 JUNY DE 2022 - 9.30H
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CULTIUS
CEL·LULARS
Curs d'especialització en FP

COMPETÈNCIA
PROFESSIONAL

TORRE VICENS
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La competència general d'aquest Curs
d'Especialització consisteix a obtenir, processar i
preservar cultius cel·lulars i tissulars, perquè
serveixin com a suport al diagnòstic, als assajos
terapèutics, a la cerca de medicaments, a la
creació i manteniment de bancs cel·lulars, a la
recerca i a altres camps d'interès, mantenint les
instal·lacions i equips involucrats en els processos i
complint amb les especificacions de qualitat,
prevenció de riscos i protecció mediambiental.

VIES D'ACCÈS
CFPS Anatomia
patològica i
citodiagnòstic
CFPS Laboratori clínic i
biomèdic
CFPS Laboratori
d'anàlisi i control de
qualitat
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CFPS Química i salut
ambiental
CFPS Fabricació de
productes
farmacèutics,
biotecnològics i afins

CONTINGUT CURRICULAR
Mòdul 1
Cultius cel·lulars
Mòdul 2
Tècniques complementàries en cultius cel·lulars.

Mòdul 3
Normes de qualitat i regulació aplicables a cultius
cel·lulars.
Mòdul 4
Laboratori de cultius cel·lulars

Mòdul 5
Aplicacions de cultius cel·lulars.
Mòdul 6
Formació en centres de treball
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Identificació dels diferents tipus cel·lulars
Tècniques d'aïllament i purificació cel·lular
Tècniques de cultiu cel·lular
Tècniques de criopreservació i descongelació de
cèl·lules
Tècniques d'envasament de productes cel·lulars
Tècniques de comptatge i viabilitat cel·lular
Tècniques d'extracció d'àcids nucleics
Caracterització de la citometria de flux
Tècniques de control de contaminació de cultius cel·lulars
Tècniques de transfecció i transducció viral
Tècniques de diferenciació i reprogramació cel·lular
Caracterització de les normes de qualitat aplicables a laboratoris de cultiu cel·lular
Caracterització de la documentació de qualitat
Valoració de la importància dels calibratges, qualificacions i validacions
Aplicació de la normativa de gestió de residus
Valoració de la traçabilitat en el maneig de mostres biològiques

Anàlisi de l'estructura d'un laboratori de cultius cel·lulars
Caracterització de l'equipament d'un laboratori de cultius cel·lulars
Caracterització del material i els reactius
Preparació de materials i reactius
Emmagatzematge i conservació de materials i reactius
Anàlisi dels conceptes de la medicina regenerativa:
Aplicacions dels cultius cel·lulars per al garbellat de fàrmac
Procediments per a la creació i manteniment de bancs cel·lulars
Aplicacions de les tècniques de cultiu en matrius tridimensionals
Aplicacions de les tècniques de producció de biomolècules
Aplicacions de les tècniques de diagnòstic mitjançant l'ús de cultius cel·lulars:
Aplicacions de les tècniques de fecundació in vitro

CARACTERÍSTIQUES
DEL CURS
DURADA

PREINSCRIPCIÓ

Un curs acadèmic
600h totals
FCT 105h

Del 30 de juny al 5 de juliol
Formulari web
Llista provisional admesos: 6 juliol
Reclamacions: 7 juliol
Llista definitiva admesos: 8 juliol

HORARI

MATRICULA

De dilluns a dijous
de 16.00h a 20.00h
Inici classes 7 de setembre

11 i 12 de juliol
Secretaria del centre
Preu: 350€

https://iestorrevicens.cat/sanitat/cultius-cellulars/
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ALGUNA PREGUNTA?
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