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Per cor reu electrònic: ibonanova@parcdesalutmar.cat
Vine a les jornades de portes obertes
Passeig de Circumval·lació, 8. 08003 Barcelona
www.institutbonanova.cat

Forma't i 
Progressa

Què sabré fer?

On podré treballar?

Establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacèutics 
i de productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb 
la cosmètica, �toteràpia i d'altres productes  

   
 

.
    

    .  

Què aprendré?

Mòduls tècnico/professionals

•  Disposició i Venda de Productes
• O�cina de Farmàcia
• Dispensació de Productes  Farmacèutics
• Dispensació de Productes Parafarmacèutics
• Operacions  Bàsiques  de  Laboratori
• Formulació Magistral
• Suport en la comunicació

Mòduls transversals

• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Anglès tècnic
• Síntesi
• Formació en centres de treball

Mòduls de suport

• Anatomo�siologia i
Patologia Bàsiques

• Primers auxilis

Farmàcia i parafarmàcia

Cicle formatiu de grau mitjà

Durada: 
Dos cursos 
acadèmics.

Captura el codi per obtenir 
més informació del cicle

Petits laboratoris  .
Magatzem de medicaments Farmàcia hospitalària 
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Formem persones 
Promocionem professionals

Qui som?

L’Institut Bonanova és un centre docent públic, de formació professional 
sanitària del Parc de Salut Mar, amb més de 40 anys d’experiència. 
La nostra trajectòria demostra el compromís amb la formació de persones 
que volen ser professionals sanitaris, amb sòlids coneixements tècnics, 
valors i actitud de servei.

“formem persones, promocionem professionals, 
treballem amb entusiasme i oferim innovació 
i qualitat”

Els teus companys opinen que estudiar a l’Institut Bonanova 
mereix un 9 sobre 10, que tornarien a escollir-lo per estudiar 
i que ho recomanarien als seus amics i familiars.
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Com aprendràs?

Professors experts

Atenció personalitzada

Tecnologia avançada

Empreses del sector

Metodologies actives

Projectes reals

Col·laboracions internacionals

facebook.com/
institutbonanova
twitter.com/
InsBonanova

institutbonanova
instagram.com /
institutbonanova
youtube.com /
institutbonanovaFpS

Pots estudiar:

Cicles formatius de grau mitjà

. Tècnic en cures auxiliars d’infermeria  . Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

Cicles formatius de grau superior

. Tècnic en anatomia patològica i citodiagnòstic . Tècnic en documentació 
i administració sanitàries  . Tècnic en imatge per al diagnòstic i medicina 
nuclear . Tècnic en radioteràpia i dosimetria i en imatge per al diagnòstic 
i medicina nuclear  . Tècnic en laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic.

Creixement 
personal

Formació 
competencial

Millors 
resultats

Captura el codi 
per veure 
com arribar-hi


