
El passat mes d’abril els tres cicles 

de TCAI de l’ Institut Bonanova van 

fer una sor- tida a l’Hospital de 

l’Esperança. La visita va estar guiada pels diferents professionals, veien dife-

rents departaments: esterilització, quiròfan, planta d’hospitalització, urgències, 

rehabilitació, el gimnàs i teràpia ocupacional. 

 L’actitud d’aquesta promoció va ser extraordinària, portant a la pràctica una 

sèrie de valors i habilitats socials  treballats a l’aula. 

Durant la sortida han pogut veure tot allò que se’ls ensenya a l’aula, utilitzant 

un esperit crític del que està bé i del que no. Han viscut en primera persona el 

tracte que se’ls fa als pacients, veient l’important que és l’empatia, l’assertivitat 

i sobretot l’actitud humana. 

Tot això fa que l’alumne de la promoció 2012/13 utilitzi aquesta sortida com 
unes bones pràctiques d’allò que farà en un futur, donant una qualitat assisten-
cial excepcional, ampliant així les seves expectatives de feina en un futur im-
mediat. 

Dimarts 23 d’abril 
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El meravellós 

món del llibre 

Els llibres... increï-
bles, fantàstics, en-
cisadors, mestres, 
captivadors... ens 

fan viatgers, he-
rois, podem passe-
jar pel Londres de 
1800 o ser una In-

fermer/a de guerra, 
en ensenyen poe-

sia, alegria, motiva-
ció, ens introduei-

xen en histories 
esplendoroses, ens 
ajuden a aprendre i 
a deixar testimonis 

de vides apassio-
nants. Així que 

hem de cuidar-los 
com tresors de la 
nostre vida, res-

pectar-los i educar 
a generacions futu-
res per que els es-
timin tant con totes 
les nostres genera-

cions anteriors...                  
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PROMOCIÓ TCAI AMB EXPECTATIVES DE FEINA 

       Definitivament la professió de TCAI  torna a ser vocacional a les aules 
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Continuem aquesta aventura tots junts?    
Esperàvem començar el nostre primer taller sobre Periodisme, el Sr Xavier Salla comença a descriure’ns 

aquest món desconegut per a nosaltres ... La nostra curiositat es dispara ... preguntes, preguntes i el periodis-

me ens atrapa. Ens envolta en la immensitat de la comunicació. Sortim  il·lusionats, ansiosos de més, i la nos-

tra creativitat unida a un increïble entusiasme ens llança a l’aventura d’escriure el nostre primer diari ... aquest 

que ara teniu a les vostres mans. Cadascuna de les paraules que en aquests fulls hem plasmat les hem escrit 

pensant en vosaltres ... ens encantaria poder perpetuar aquest entusiasme en molts diaris més, passar el testi-

moni a nous alumnes, poder comptar amb ex companys i, com no, amb els que encara segueixin al centre ... i 

mentre seguim escrivint ens preguntem... i si aquest primer diari s’arribés a convertir en una meravellosa revis-

ta per als estudiants de l’Institut Bonanova? ... els grans emprenedors van començar amb una petita idea ... 

nosaltres esperem que aquest us agradi tant com a nosaltres .... 

 

 

 

Us facilitem dins el campus de l’institut una enquesta  

                                                             per tal de saber la vostra opinió 

                                                                       http://www.institutbonanova.cat 

 

 

 

 

 

 

  ¡NO VOLEM QUE AIXÒ ES QUEDI EN UNA ANÈCDOTA! 



   

 

Es recullen aquí les aportacions d’un equip entusiasta d’investigadores que recuperen 
testimoniatges d’infermeres catalanes que van desenvolupar la seva professió durant la 
Guerra Civil espanyola (1936-1939). Aquest llibre és un projecte valuós, i permetrà a fu-
tures generacions tenir accés a una part important de la història que ha romàs gairebé 
invisible fins al present.  

 

Aquest llibre és la demostració que les llegendes urbanes, en infermeria, fan curt respec-
te a la realitat. L’imaginari  
col·lectiu no és capaç d’arribar a l’extrem de les anècdotes que les infermeres d’aquest 
país viuen diàriament en els  
centres sanitaris als quals els malalts i els seus familiars semblen anar en un estat 
d’agitació i desorientació que els porta a protagonitzar històries certament surrealistes.  

 

Nova edició 2009-2011 dels Diagnòstics d'Infermeria Nanda, que constitueixen els diag-
nòstics infermers més difosos i acceptats a nivell mundial i els que més han contribuït al 
desenvolupament de la professió, mitjançant la creació d'un llenguatge infermer comú, 
primer pas per definir la activitat infermera, possibilitar el pensament crític i poder detallar 
un pla de cures, uns resultats esperats (NOC) i les intervencions d'infermeria (NIC) ne-

cessàries per a la seva consecució.      

 

Una gran proliferació d'estudis, investigadors i publicacions en totes les àrees relatives a 
l'humor, ja li reconeixen com un ingredient important de la vida i de la salut física, psíqui-
ca i social. Les infermeres, els metges, els psicòlegs, els terapeutes, els fisioterapeutes, 
els treballadors socials poden utilitzar l'humor en la seva pràctica amb tota naturalitat, 
perquè una vegada que s'entenen les raons i els beneficis que s'assoleixen, s'incorpora a 
la vida com una forma de comunicació efectiva i creativa, con una necessitat més a tenir 

en compte i com un dels drets que tenim les persones a viure en un ambient més positiu i més salu-
dable.   

 

Guia per a personal sanitari i pacients que permetrà a aquests entendre en cas que no 

parlin espanyol. 

 

 

 

 

RECTA FINAL D’UN CURS LECTIU 

 

El passat 10 d’abril, la promoció TCAI 12/13 de  

l’ IES Bonanova va assistir a un seminari, per tal 

de ser informats sobre la formació en centres de 

treball, recta final del nostre cicle. 

El seminari , va ser dut a terme per les tres tuto-

res: Mònica Negredo, Mª José Jiménez i Marta 

Cabré, ens varen fer cinc cèntims dels requisits 

per poder fer aquesta formació, del que implica 

aquesta formació, de l’actitud a tenir en cada 

moment,  i poder resoldre tots els dubtes que 

ens estan sorgint a mesura que veiem que 

s’acosta la formació en centres de treball. 

Durant el seminari es va fer una petita referència 

a la formació en centres de treball  a l’estranger, 

concretament a França. 

Un cop finalitzada la primera part del seminari, 

va haver-hi  la intervenció de diferents ex alum-

nes de l’ IES Bonanova. Ens van explicar les 

seves vivències i experiències. El que ens va 

agradar va ser veure  la il·lusió i l’entusiasme 

que els ex alumnes, ara Tècnics en Auxiliar 

d’Infermeria, ens varen transmetre. 

A ressaltar  del seminari: la importància de tot 

allò que els professors ens ensenyen i ens in-

tenten transmetre. També el fet de que tenir una 

actitud positiva i adequada ens portarà molt 

lluny.  

No hem de permetre que en moments de crisis  
ens enfonsem i pensem que no val la pena pros-
perar, tot el contrari, aquell que estigui més pre-
parat en tots els aspectes, personals i professio-
nals, més expectatives de feina tindrà. 

 

 

“DEBAT I APRÈN” 

 

L’ Institut Bonanova amb el seu esperit innova-
dor, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelo-
na a través de l'Institut d'Educació ,  estan por-
tant  a terme tallers de caràcter complementari 
als estudis reglats que s’imparteixen.   

Aquests tallers, liderats per en Xavier Salla,  van 
dirigits als alumnes de Grau Mitjà per tal de que 
aquests puguin ampliar els seus coneixements 
dins l’ institut, obtenint una visió més amplia i 
una formació integral. Els tallers que  s’estan 
portant a terme són :  el d’oratòria, el de  perio-
disme i el d’organització d’esdeveniments. 
Aquests tallers s’han proposat en el tercer tri-
mestre del curs i la participació dels alumnes ha 
estat de caire voluntari. Cal ressaltar l’evidència 
del compromís d’aquests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment  aquests tallers són de caràcter inno-
vador, però el que es vol aconseguir amb ells, 
és avaluar la possibilitat  que en un futur més o 
menys pròxim, es puguin integrar en el funciona-
ment diari de l’ institut, dins d’un curs lectiu. 

Dimarts 23 d’abril 
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