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CARTA  DE  SERVE I S

QU I  SOM ?

L'institut Bonanova és un centre públic d'Ensenyament de Formació Professional

especialitzat en formació sanitària. Estem vinculats al Consorci Mar Parc de Salut

de Barcelona i al Consorci d’Educació de Barcelona, formant part dels recursos

públics educatius de la ciutat.

- més de 40 anys d'experiència, integrats al sector de la salut 

i totalment orientats a l'exercici professional- 

A l'Institut Bonanova impartim cicles formatius, cursos de Formació continuada,

acreditem l'experiència laboral dels professionals i fem cursos a mida per

empreses i institucions.

OBJETIUS
La revisió i la millora contínua

L'adaptació al canvi i a les noves tecnologies 

La implicació, participació i compromís amb els

objectius institucionals

Les actuacions de compromís social.

La convivència amb tolerància i respecte per

les persones 

La utilització òptima dels recursos i del medi

L'autonomia de gestió i en la presa de

decisions

La transparència informativa

MISSIÓ
FORMEM. Treballem conjuntament amb l'alumnat per desenvolupar coneixements, competències,

actituds i valors dins del sector sanitari i social. PERSONES. Cada persona és un agent de transformació

que és capaç de crear i de generar valor a la societat. PROMOCIONEM. Acompanyem a les persones i

acompanyem a les empreses establint complicitats per assolir els interessos compartits.

PROFESSIONALS. El que distingeix als professionals formats en el nostre institut és que aporten un

profund coneixement tècnic amb capacitat d'adaptació a les necessitats d'un entorn en constant canvi. 

VISIÓ
Volem ser un centre d'excel·lència de Formació Professional integral que, esdevingui un referent per a la

formació professional sanitària i sociosanitària, desenvolupant un equip humà altament qualificat amb

uns recursos i instal·lacions facilitadors de la innovació i la transferència de coneixements en el sector

sanitari, sociosanitari i educatiu.

FORMEM PERSONES, PROMOCIONEM PROFESSIONALS.



Impartim estudis de

Formació Professional

en modalitat

presencial i DUAL. 

La nostra oferta

formativa integra 8

cicles formatius de la

família sanitària i un

cicle de la família

d'electrònica vinculat

l'àmbit sanitàri. 

Formació
Professional
Inicial 



FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

FORMACIÓ
PROFESSIONAL
INCIAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL
SANITAT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Cicles Formatius de
Grau Mitjà

LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
(Orientació professional a la
recerca)

ANATOMIA PATOLÒGICA I
CITODIAGNÒSTIC

DOCUMENTACIÓ I
ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES
(Orientació professional a la
Gestió de Dades)

IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I
MEDICINA NUCLEAR

RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA +
IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I
MEDICINA NUCLEAR 
(Distribució conjunta)

ELECTROMEDICINA CLÍNICA

(Impartit de manera conjunta
amb l'Institut Rambla Prim)

Cicles Formatius de
Grau Superior
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Carta de Serveis: Orientació per la trajectòria formativa i professional
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NUESTROS OBJETIVOS PARA 2020

#1
Formació Pràctica 
en centres de treball.
Establim convenis de col·laboració amb les
empreses per tal que l'alumnat realitzi la seva
estada de pràctiques de Formació en el Centre de
Treball 

Aquest servei s’adreça a les empreses que
necessitin disposar de futur personal qualificat, a
les que fomenten la capacitació dels seus futurs
treballadors i a les que promouen la col·laboració

També està adreçat a l’alumnat que cursa
estudis de Formació Professional, ja que aquesta
activitat forma part del seu currículum
professional.

#2
FP Dual

La formació dual en dual és la
modalitat de la formació professional
(FP) en la qual l'estudiant esdevé
aprenent i combina la formació en el
centre educatiu amb l'activitat
productiva en l'empresa.

#3
Borsa de treball per l'alumnat
Oferim la Borsa de Treball a les
nostres empreses, on recollim les
ofertes laborals que ens fan arribar
les empreses del sector i fem la tria
dels perfils que s'ajusten a l'oferta
sol·licitada.
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Formem 
Persones
Promocionem
Professionals

#5
Innovació i creativitat

Apropem l’alumnat a les
empreses i institucions del
sector plantejant-los reptes
reals. Treballaran durant tot el
cicle formatiu desenvolupant
idees per trobar solucions que
responguin a necessitats i
reptes.

#6
Programes Internacionals

L'alumnat pot realitzar part de la
seva formació pràctica a
diferents centres internacionals.
El professorat realitza vistes a
centres internacionals per
intercanviar experiències
professionals i educatives.

#4
Orientació individual i tutoria

L'institut té definit un pla d'acció
tutorial, per respondre a les
necessitats individuals i grupals de
l’alumnat, que dóna suport al procés
d'ensenyament-aprenentatge i els
orienta tant en el seu
desenvolupament personal i
professional com en el seu futur
laboral i/o acadèmic.



Integrats en un gran
Campus Docent i de
Salut, disposem de
recursos hospitalaris
i de recerca
compartits.
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Formació per
l'Ocupació,
(Formació ocupacional i contínua)

A l’Institut Bonanova, com a centre

de formació integral de Formació

Professional anem més enllà de la

formació inicial i volem

acompanyar l'alumnat, persones

treballadores amb ocupació o

desocupades, empreses i entitats

del sector i oferir una oferta

formativa al llarg de la vida.

És per això, que ens hem proposat

a partir de les necessitats

formatives i de perfils professionals

que estem detectant al sector,

dissenyar i oferir formació

continuada especialitzada, que

complementi o ampliï a l'alumnat i

persones treballadores els seus

itineraris professionals.

També volem oferir l'oportunitat de

formar-se a les persones

treballadores desocupades i

reconèixer la trajectòria laboral de

les  persones treballadores sense

titulació. 



NUESTROS OBJETIVOS PARA 2020
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#9
Assessorament

El servei d'assessorament en la
formació professional té per objectiu
definir i orientar un itinerari formatiu i
professional de la persona
interessada, per aconseguir-ne
millorar la qualificació. Compta amb
l'atenció personalitzada d'experts de
la família professional.

#10
Reconeixement

El reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant 
l'experiència laboral permet a les
persones adultes posar en valor
aquells aprenentatges que han
adquirit mitjançant l'experiència
laboral i obtenir la correspondència
amb els ensenyaments de formació
professional  del sistema educatiu.

#7
Orientació professional

Oferim un itinerari formatiu a les
persones treballadores de manera
personalitzada, per tal que puguin
ajudar-les professionalment.

#8
Acreditació de competències

Acreditem les competències
professionals adquirides al llarg de la
teva experiència laboral o a través de
formació no formal sempre que
aquestes estiguin incloses dintre d’una
qualificació professional dintre d’una
qualificació professional
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CONOCE AL EQUIPO
DEL MAKETING

#9
Certificats de professionalitat

A través de la Fundació Bonanova
oferim certificacions de
professionalitat a empreses i
treballadors que ho necessitin per
desenvolupar la seva activitat laboral
i bé requalificar-se.

#10
Formació continua i a mida

Oferim a les empreses i
professionals, formació continua
especialitzada i actualitzada.
Disposem d'una borsa de
professionals docents i en actiu que
poden donar resposta a les
necessitats de formació de les
empreses i entitats.

Carta de Serveis: Formació per l'Ocupació
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