
L’èxit en la trajectòria de l’Escola Bonanova

rendeix homenatge a la col·laboració entre

docents, alumnes, empreses i institucions.

Volem reconèixer el mèrit de tots els centres

col·laboradors que, amb el seu suport, ens

permeten any rera any formar nous professionals

qualificats que faran avançar la sanitat en el nostre

país. Així, formem plegats professionals que

treballaran de forma eficient, responsable i flexible

que donaran sempre el bo i millor d’ells mateixos.
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Sant Joan de la Salle, 42

Barcelona 08022
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Escola Bonanova
Experiència al servei
de la formació
professional sanitària

Compromís de qualitat,
compromís de continuïtat

Benvinguts a l’Escola
Bonanova
Un centre que obre les
seves portes al futur
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alumnes formats

professors i 4 persones d’administració i serveis

especialitats en l’oferta de formació professional
sanitària reglada

hores lectives al període 2002-2004

m2 d’instal·lacions

títols al fons documental

Amb trets que ens fan únics
Amb l’excel·lència en la

pràctica docent

Experiència al servei de la
formació.

Compromís de continuïtat

El nostre repte és continuar
essent referents i pioners en la

formació de professionals
sanitaris



L’Escola Bonanova, part de l’oferta formativa de l’Institut Municipal d’Assistència
Sanitària (IMAS) va néixer i ha viscut en el compromís de desenvolupar la
formació professional en la branca sanitària des de la vocació de servei que
correspon a un centre d’ensenyament públic.

En tots aquests anys ha experimentat una evolució espectacular que sorprèn perquè
no ha suposat en cap moment ruptures traumàtiques sinó un silenciós i imparable
procés de creixement, desitjat i engrescador, que garanteix una continuïtat igualment
prometedora.

Hem crescut en xarxa, de la mà dels centres col·laboradors que comparteixen diàriament
el compromís de la docència. Perquè treballar per a oferir bons professionals a les
empreses i institucions és també el nostre objectiu. Fins el 40% de la formació que
oferim és de caire pràctic i es realitza en empreses del sector sanitari. L’alumnat copsa
durant tota la seva formació la realitat del món laboral en el qual s’haurà de moure.
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• Imatge per al diagnòstic
• Laboratori de diagnòstic clínic
• Radioteràpia
• Documentació sanitària
• Cures Auxiliar d’Infermeria
• Atenció sociosanitària

L’Escola Bonanova, com a part de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària i
conjuntament amb d’altres institucions acadèmiques, participa en el desenvolupament
del Campus Docent de ciències de la Salut. Aquest projecte contempla un model docent
multidisciplinari i diversificat que potencia la relació entre l’ensenyament i el món
professional de l’àmbit sanitari.

Estudis de futur per
al benestar de la

societat

Projectes de futur

El nostre principal capital són les persones que treballen a l’Escola Bonanova.
L’equip permanent de professorat, el personal administratiu i de serveis, els
professors col·laboradors i l’equip directiu formen un tot unit per l’esperit
de treballar amb la mateixa il·lusió del primer dia i encarant els nous reptes
amb entusiasme i compromís.

L’objectiu principal del centre és oferir una formació de qualitat, d’ampli
abast i que respongui positivament a les necessitats de l’entorn social i de
les empreses i institucions sanitàries. Des de les comissions de millora al
compliment de l’Agenda 21, tots ens hi sentim implicats i el nostre compromís
amb la qualitat és inesgotable. El lema “Tothom per la qualitat i Qualitat
per a tothom” ens manté motivats i vius.

Els nostres principis pedagògics es resumeixen en donar una formació
global, professionalitzadora i de qualitat, en la qual els alumnes són els
protagonistes del seu procés formatiu, aprenen activament i s’avaluen de
forma continuada i centrada en la pràctica professional.

L’elevada satisfacció de l’alumnat, del professorat, del personal de serveis
constata que responem a les seves necessitats, que es senten a gust i que
el nostre centre mereix la seva confiança. Sobre una valoració del 0 al 10
els nostres alumnes atorguen un 8 a l’atenció i el tracte rebut pels tutors.

Des del 2003, en què vam obtenir l’acreditació segons la norma internacional
ISO 9001:2000 no deixem d’incorporar millores en la qualitat dels nostres
processos educatius. En benefici de tots.

Un equip humà compromès

Responent als màxims
requisits de qualitat

Oferint una formació
global, personalitzada,

enriquidora

Ens esforcem per a satisfer
les expectatives

Avaluant-nos amb la
màxima exigència

Una de les nostres preocupacions principals ha estat sempre centrar el procés
formatiu en la realitat de l’entorn laboral. Relacionar professionals, estudiants
i empreses ens situa en primera línia per a observar els canvis, les transformacions
del món sanitari i ser pioners en l’aplicació de les novetats.

Hem demostrat que volem créixer: assolint nous reptes educatius, millorant
i ampliant les instal·lacions, el nombre d’alumnes i la dimensió de la xarxa
de relacions entre alumnes, professionals i empreses del sector sanitari. I ho
fem amb planificació, de forma adequada i sostinguda, amb visió de futur.

L’intercanvi entre el món de l’empresa i les institucions sanitàries i el nostre
alumnat ens permet copsar de primera mà i en el moment en què es
produeixen tots els canvis i nous requeriments de les professions sanitàries.
El flux de professors col·laboradors, que provenen del món laboral i que
representa el 60% dels docents, ens influencia molt positivament. Contribueixen
a la nostra cultura interna aportant nous continguts i noves formes de treballar.
Ens fan impossible l’estancament o la marxa enrera.

Sempre inquiets envers les novetats que la tecnologia i la comunicació, en
constant evolució, ens faciliten. Des de la incorporació del Campus Virtual
que complementa els serveis docents online fins als equipaments informàtics,
els laboratoris equipats per a realitzar tècniques de biologia molecular o el
taller de radioteràpia amb maqueta d’accelerador lineal i programa de
dosimetria 2D.

La Fundació Bonanova, nascuda l’any 2000, garanteix una formació continuada
especialitzada i que permet reaccionar ràpidament als requeriments del sector
sanitari amb formació actualitzada, revisada, que incorpora la recerca i la
inserció laboral.

Una Escola viva

En constant creixement

Oberts als canvis

Incorporant les noves eines

Impulsors de la formació
continuada

Amb els centres
col·laboradors

Sempre en el centre del procés educatiu, l’alumnat és protagonista indiscutible de la
seva formació i la nostra raó de ser. El 53% dels nous estudiants ens escullen pel
prestigi que hem assolit en el camp sanitari i diposita la seva confiança i expectatives
de futur laboral en el nostre equip. El fet que el 85% dels alumnes aconsegueixin la
inserció laboral en l’any següent a la titulació ens confirma que no els decebem.

Assumim el compromís de continuar formant professionals amb elevats coneixements,
responsables, exigents i amb criteri que en el seu treball buscaran sempre l’excel·lència,
s’inquietaran per mantenir-se formats, per innovar i contribuir a millorar el nivell de
benestar i qualitat de vida de les persones.

Amb l’alumnat

Amb la societat

Fites al cronograma

1980 Inauguració de l'Escola, hereva de l’Escola d’ATS de l’Hospital de l’Esperança.

1983 Canvi d'ubicació. Es consolida com a escola de formació professional de segon grau, 
especialitzada en la branca sanitària. S’adscriu a l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària
(IMAS)

1989 Canvis d'oferta d'estudis.

1991 Desplegament de la formació continua.

1996 Centre experimental en l'aplicació de la Reforma educativa. Primer centre de la branca
sanitària en aplicar la Reforma. Creació dels primers grups de millora de la qualitat.

1998 Ampliació d'estudis: s’incorpora la Documentació sanitària. Es fa per primer cop
l’Enfocament a la Qualitat i la millora continua segons el model de l’European Foundation
for Quality Management (EFQM).

2000 Neix la Fundació Bonanova. S’implanta el model de gestió per processos.

2003 Certificació ISO 9001:2000. Ampliació d'espais.

2005 Ampliació d'estudis: Atenció sociosanitària.

• Advancell. Parc Científic de Barcelona
• Balague Center S.A.
• Centre d’Atenció Primària Torrassa
• Centre de Regulació Genòmica (CRG)
• Centre de Transfussions i Banc de Teixits (CTBT)
• Centre Medic Teknon
• Cetir (Clinica del Pilar; Londres)
• Clinica Plato Fundació Privada
• Clinica Universitària Odontológica
• Consorci Hospitalari Parc Tauli
• Coorporació Hospital Clinic
• CRC Mar S.A.; CRC Sagrat Cor S.L.
• Departament Diagnòstic Imatge. Clinica Corachan
• Fundació Hospital Asil de Granollers
• Fundació Imor
• General Lab
• Grupo Hospitalario Quiron S.A.
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
• Hospital General de Catalunya
• Hospital Municipal de Badalona S.A.
• Hospital Sant Joan de Deu
• Hospital Universitari Bellvitge
• Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

• Hospital Universitari la Vall d’Hebron
• Hospital Universitari Sant Joan de Reus
• Institu de Recerca Oncològica (IRO)
• Institut Català d’Oncologia (Hospital Duran i Reynals,

Hospital Dr. Josep Trueta, Hospital Germans Trias
i Pujol)

• Institut de Diagnòstic per la Imatge. IDI. (Hospital
Vall d’Hebron, Hospital Germans Trias i Pujol, 
Hospital Duran i Reynals, Hospital Dr. Josep Trueta)

• Institut de Recerca Hospital de la Vall d’Hebron
• Institut Municipal d’Assistencia Sanitària. IMAS. 

(Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Centre
Geriàtric, Centre Psiquiàtric, IMIM)

• Laboratori de Referència S.A.
• Laboratoris Dr. Zaragoza
• Lipofoods S.L.
• Lipotec S.A.
• MDB Laboratoris d’Anàlisi Clíniques
• Mútua de Terrassa. Egara Laboratoris S.A.
• Hospital de Viladecans
• SAC Laboratori Servei d’Anàlisi Clíniques
• SCIAS Hospital de Barcelona

escola Bonanova Formació Professional Sanitària


