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Forma't i 
Progressa

Contingut curricular

• Operacions administratives 
 i documentació sanitària

• L’ésser humà davant la malaltia

• Benestar del pacient/client:
 necessitats d’higiene, repòs 
 i moviment

• Cures bàsiques d’infermeria 
 aplicades a les necessitats 
 de l’ésser humà

• Primers auxilis

• Higiene del medi hospitalari i neteja
 de material

• Suport psicològic al pacient/client

• Educació per a la salut

• Tècniques d’ajuda 
 odontològica/estomatologia

• Relacions en l’equip de treball

• Formació i orientació laboral

• Crèdit de síntesi

• Desenvolupament de 
 competències instrumentals
 (lliure con�guració)

• Formació en centres de treball

Cures auxiliars d’infermeria

Cicle formatiu de grau mitjà

Durada: 
Un curs 
acadèmic 
més un 
quadrimestre
1.400 hores

Captura el codi per obtenir 
més informació del cicle

Exercici professional

Atenció primària i comunitària, atenció domiciliària, promoció de la salut 
bucodental, consultes i centres geriàtrics . Atenció especialitzada: 
consultes, hospitalització, urgències, sales de parts, pediatria, unitat 
de cures especials, quiròfans, centrals d’esterilització, salut mental 
i geriatria. . Altres centres sanitaris, departaments d’afers socials 
de ministeris, comunitats autònomes, ajuntaments i centres 
de balneoteràpia.

Els tècnics en cures auxiliars d’infermeria proporcionen 
cures auxiliars al pacient/client i actuen sobre les 
condicions sanitàries del seu entorn com a membres d’un 
equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció 
especialitzada i d’atenció primària. Porten a terme la seva 
tasca sota la dependència del diplomat d’infermeria o, si 
escau, com a membres d’un equip de salut en l’exercici 
liberal de la medicina, sota la supervisió corresponent.
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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 35 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

�ickr.com/
institutbonanova
instagram.com/
institutbonanova

youtube.com/
institutbonanovaFpS

Pots estudiar:

Cicles formatius de grau mitjà

.Tècnic en cures auxiliars d’infermeria .Tècnic en atenció a persones en 
situació de dependència.

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




