Captura el codi per obtenir
més informació del cicle

Cicle formatiu de grau superior

Durada:
Tres cursos
acadèmics.

Radioteràpia i dosimetria i
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Distribució conjunta i doble titulació
Què sabré fer?

Què aprendré?
Mòduls tècnico/professionals

Assistir al pacient
Utilitzar equips de
radiodiagnòstic i tractament
Protegir de les radiacions
ionitzants
Processar imatges

Simulacions
Dosimetries
Teleteràpia
Braquiteràpia

Aplicar
tractaments de
radioteràpia

Tomografia
computada
Ressonància
magnètica
Medicina nuclear
Radiologia
convencional
Mamografia

Obtenir
registres
gràfics del
cos humà

Per al tractament

Mòduls propis

• Tractament, gestió i qualitat de la imatge
• Psicooncologia

Per al diagnòstic

Mòduls transversals

• Formació i orientació laboral
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Projecte de radioteràpia i dosimetria
• Formació en centres de treball

On podré treballar?
Centres hospitalaris: serveis de radioteràpia, de diagnòstic per la imatge
i de medicina nuclear Atenció primària: gabinets de radiologia, centres
de salut i serveis de medicina d’empresa Centres d’experimentació
animal Indústria: tècnic d’aplicacions i departaments comercials
Unitats de protecció radiològica Teleradiologia.
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Informa-te’n!

Forma't i
Progressa

• Dosimetria física i clínica
• Tractaments amb teleteràpia
• Tractaments amb braquiteràpia
• Simulació del tractament
• Tècniques de radiologia simple
• Tècniques de radiologia especial
• Tècniques de tomografia computada
i ecografia
• Tècniques d’imatge per ressonància
magnètica
• Tècniques d’imatge en medicina nuclear
• Tècniques de radiofarmàcia

Al telèfon: 93 254 04 97
Per correu electrònic: ibonanova@parcdesalutmar.cat
Vine a les jornades de portes obertes
Passeig de Circumval·lació, 8. 08003 Barcelona
www.institutbonanova.cat

Mòduls de suport

• Atenció al pacient
• Anatomia per la imatge
• Protecció radiològica
• Física de les radiacions i equips

Formem persones
Promocionem professionals

Qui som?

Institut Bonanova
FP Sanitària

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.

Passeig de Circumval·lació, 8
08003 Barcelona
Telèfon: 93 254 04 97
ibonanova@parcdesalutmar.cat
www.institutbonanova.cat

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

Captura el codi
per veure
com arribar-hi

Com aprendràs?
Professors experts
Atenció personalitzada

Creixement
personal

Tecnologia avançada
Empreses del sector

Formació
competencial

Metodologies actives
Projectes reals
Col·laboracions internacionals
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Millors
resultats

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.

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.

facebook.com/
institutbonanova
twitter.com/
InsBonanova
flickr.com/
institutbonanova
instagram.com/
institutbonanova
youtube.com/
institutbonanovaFpS

