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COMENÇA  I  FORMA'T  AMB  UN  EQUIP  D'EXPERTS  DE  PRIMER  NIVELL

Sabem que sou

persones

apassionades per

la veterinària

com nosaltres.

 

Sabem també

que és difícil

entrar en

aquesta

indústria.

 

Les clíniques i

hospitals volen

personal

qualificat i amb

experiència.
 

Tots els nostres
educadors han
estat en el teu

lloc i saben com
ajudar-te. 
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AL TEU RITME

El ritme de vida és alt. Nosaltres

ho sabem i per això el nostre

curs està disenyat per funcionar

al teu voltant.

FLEXIBLE 

Tot i que el curs és presencial,

podem oferir les classes de

teoria de forma on-line amb

suport del tutor. 

GUIES DE CONEIXMENT

Disposem de documentació

impresa i digital per tal de

consultar i ampliar

coneixements. 

APRENENTATGE D'ALT NIVELL 

Disenyat per expertes

infermeres i veterinaries seguint

les últimes innovacions

acadèmiques del moment. 

ESPAI PRIVILEGIAT 

L'hospital veterinari de Catalunya

situat a Òdena disposa d'unes

instal·lacions d'alt nivell i d'un

espai provolegiat. 

RECONEIXEMENT I LIDERATGE

Els nostres estudiants són

buscats per altres clíniques o

consultes per la seva

professionalitat. 

INTERACTUA AMB ALTRES

COMPANYS

Els grups d'estudiants són

reconeguts per la seva elevada

interacció i participació en

l'aprenentatge. 

SUPORT TOTAL

Posem a disposició un telèfon

d'atenció a l'estudiant per tal

d'oferir el màxim suport. 

ÈCNIQUES D'ESTUDI I

CONSELLS 

Oferim als nostres estudiants

multiples opcions per preparar-

se els examens o els apunts. 

TU ETS LA PRIORITAT

Per nosaltres tú ets el

centre de la nostra formació

i us formem perquè sigueu

actius de primera per

qualsevol centre. 

Raons per
estudiar amb
nosaltres!



què aprendrè en
 aquest curs?

CONTROL I MANEIG ANIMAL
És un tema complet dedicat al correcte maneig i
subjecció dels animals que tenim sota la nostre
responsabilitat. Aprendràs com subjectar de manera
segura a gats i gossos

SALUT I SEGURETAT AL LLOC DE FEINA
Treball, salut i seguretat són uns elements vitals en el
treball en una clínica veterinària. Hi ha un elevat
nombre de causes i riscos que van lligades a la nostra
professió. 

CONTROL D'INFECCIONS A LA CLÍNICA
Control d'infeccions és extremadament important en
qualsevol clínica veterinària. Els estudiants aprenen
sobre com gestionar la barrera d'infermeria en casos
de pacients infecciosos i com gestinar els casos
d'aïllament. 

treballem intensament perquè els nostres alumnes
siguin la primera opció per a cada vacant

d’infermera veterinària



nutrició i plans d'alimentació

la infermeria del pacient veterinari

comunicacions

sostenibilitat de la praxis veterinaria

anatomia & fisiologia

Una correcta nutrició no només és vital per als pacients que cuidem. A més a més 

 cal aconsellar als propietaris per una correcta alimentació pels seus animals de

companyia . 

Sovint, els pacients són hospitalaris i saben com cuidar-los des del menjar fins a la

roba de llit, fer exercici, prendre signes vitals, registrar observacions i saber quan

alertar el veterinari són totes les habilitats que constitueixen les bases d’una bona

praxis d'infermeria. 

Les infermeres veterinàries han de comunicar-se tant amb els companys com

amb els clients. Aprendreu a ajustar les vostres tècniques de comunicació per

adaptar-vos a la vostra audiència, incloent-hi la possibilitat de canviar de

terminologia mèdica a les explicacions pròpies del client.

Aquesta assignatura analitza els recursos que fem servir cada dia i com minimitzar

l’impacte que tenim sobre el medi ambient.

Les infermeres veterinàries cuiden una varietat d’animals amb diferències

anatòmiques que afecten la forma d’atendre els nostres pacients. En aquest tema,

aprendràs tot sobre els sistemes del cos i el seu funcionament

Infermeria Veterinària (A.T.V) 

         És tot el que fem. 



Cada Dia és Diferent
Si el contrast dona sentit a la vida, la infermeria veterinària és
sens dubte una professió que destaca pel seu contrast!

La infermeria veterinària no és un ofici

de nou a cinc. Cada dia, una cosa

diferent entra per la porta principal.

Podeu donar per segur que, fins i tot

quan mireu l'agenda del dia, amb quatre

cirurgies rutinàries  o tres pacients

ingressats a l’hospital  amb tot previst

per funcionar sense problemes, passarà

una emergència que ho embolicarà tot.

Participaràs en l’atenció mèdica de

pacients amb patologies de tot tipus, i

aprendràs a assessorar als propietaris

sobre medicina preventiva i en com

esdevenir un excel·lent comunicador. 



Agafa experiència
pràctica

Dins el curs haureu de realitzar un
bon nombre d'hores de pràctiques
 per desenvolupar les habilitats que
us aniran ensenyant. 

Aquesta experiència pràctica serà de
vital importància per desenvolupar-
se de forma àgil i eficient. Les hores
de pràctiques són molt flexibles per
tal de facilitar la seva compatibilitat. 

S'ha de realitzar un mínim del 80%
de les pràctiques i tenir una nota
mínima de 7 per aprovar-les. 



per què diem infermeria
enlloc d'ATV ?

Espanya és a la cua
d'Europa quan parlem de la  
REGULACIÓ OFICIAL QUE REBEN

ELS CURSOS A.T.V 

 Malauradament sempre han  
ASSOCIAT aquesta formació
a persones amb baix perfil
academic i no S'AJUSTA A LA

REALITAT ACTUAL 

L'experiència laboral és

important per

consolidar-se com a

professional per això

nosaltres els preparem

UNA BASE SÒLIDA PERQUÈ

ELS SERVEIXI  DE

PLATAFORMA DE

LLANÇAMENT CAP UNA

PROFESSIONALització. 



qui no vol treballar amb
animals?

Treballar amb animals és gratificant, sigui quina

sigui la trajectòria professional.

Tenir cura d'un gos o un gat malalt per
ajudar-lo a recuperar-se o veure

propietaris emocionats d'endur-se el
seu animal a casa després d'un ingrés,

són només algunes de les coses bones
que comporten aquesta feina.

La infermeria veterinària no és només
tractar animals. Tu també fas feina amb
la gent. Els propietaris confien en tu per

obtenir consells sobre com cuidar
millor els seus animals; altres

infermeres seran mentores d'altres
infermeres i també de veterinaries. 

El fet de treballar amb

veterinaris també us

donarà la oportunitat per

desenvolupar-vos millor. 

Si la vostra passió pels

animals s animals és

sincera, serà el veterinari

qui voldrà treballar al teu

costat!



preguntes freqüents
QUINS SÓN ELS REQUERIMENTS PER SER ESCOLLIT?

Per ser escollit cal que : 

1. Superis el qüestionari inicial.

2. Tenir la E.S.O aprovada.

3. Tenir més de 16 anys.

4. VOCACIÓ.

5. Tenir accés a internet per la remesa de temaris. 

QUAN DE TEMPS HAURé DE DESTINAR AL MEU ESTUDI? 
El curs està dissenyat per: 

1.  Ser finalitzat abans dels 12 mesos (Teoria+Pràctica)

2. Els estudiants han de dedicar unes 8 - 10 hores a la setmana d'estudi. 

3. En cas de voler ampliar les hores de pràctiques es pot contractar mitjançant els pacs

d'hores addicionals.

4. EN CAS DE NO PODER FINALITZAR EL MATEIX CURS ES POT PASSAR AL

SEGÜENT ANY ACADÈMIC. (MÀXIM DE 2 ANYS DES DE L'INICI DEL CURS INICIAL).

COM ES DESENVOLUPARÀ EL CURS? 

Les classes teòriques són

 ÒDENA: Tots els dijous de 10h a 14h Torn de Matí i de 16h a 20h Torn de Tarda

 SARRIÀ: Tots els dimarts de 16h a 20h.  

Les classes de Pràctiques dirigides es duen a terme una setmana per departament (4

setmanes) Els horaris són de dilluns a divendres normalment de 9h a 14h o bé de 15h a

20h.   

Les pràctiques de camp són de dilluns a divendres  de 9h a 14h o bé de 15h a 20h

NO es fan pràctiques en caps de setmana ni festius. 

Les pràctiques es concreten un cop hem començat les classes per ser el màxim de

flexibles amb els alumnes. 

El Curs és presencial : 



Curs de 450h

En un sol pagament de 2300€
Si fraccionem import: TOTAL 2300€

El dia de la matrícula    575€ 

El primer dijous/dimarts de classe de novembre  575€ 

El primer dijous/dimarts  de classe de febrer 575€
El primer dijous/dimarts de classe d'abril  575€

*per poder guardar la plaça un cop ser acceptat,  haurà d'abonar-se la matrícula

quin és el preu del curs ? 

150h Teoria

100h Pràctiques Dirigides 

200h Pràctiques de Camp 

PVP: 2300€  

 Un total de 450h repartides en :  

i.

ii.

iii.

com puc pagar el curs ? 

hi ha algun descompte ? 

Hi ha descompte en casos de família nombrosa  del 10%

Si es contracta qualsevol altre curs addicional dels que imparteix l'hospital el 20%. 

QUins pacs d'hores extres de pràctiques tenim ?

PAC 50 HORES ADDICIONAL: 175€
PAC 100 HORES ADDICIONAL: 250€
PAC 210 HORES ADDICIONAL: 500€ 

1.

2.

3.

*Es poden contractar en qualsevol moment



JO TREBALLO, PUC FER EL CURS IGUALMENT?

Depèn de si la teva feina és flexible amb els torns i puguis assistir a les

classes. La majoria d'alumnes que treballen fan les seves pràctiques durant

les seves vacances laborals. 

Per descomptat! En cas de patir de nou un confinament o una aturada de

classes, ja sigui per força major o per un cas en el propi grup, es prendran les

mesures convenients i es podrà seguir el curs des de casa a través de la

nostra plataforma. Les pràctiques es recuperen sense problemes.   

tenim en compte les mesures referents al covid?

Normalment  NO. Tots els aspirants han de superar un qüestionari previ i

en cas de dubte es fa una entrevist personal.  En funció de la valoració

general es valorarà si pot començar el curs o no. 

no tinc la eso, puc fer el curs ?

NO tornem els diners sota cap circumstància.

La decisió d'iniciar aquest curs ha de ser ferma i per tant demanem

que la reflexió sigui meditada. 

SI NO ACABO EL CURS EM TORNARAN ELS DINERS ?



https://forms.gle/Qmtpa67fq59uc9F19

Un cop el centre de referència ha confirmat via e-mail que has superat el

qüestionari i que has estat acceptat, pots confirmar la matrícula accedint a

aquest enllaç: 

Un cop emplenat hauràs de formalitzar la matrícula fent el pagament

d'aquesta, ja que sinó no es guardarà la plaça i saltarà al següent de la llista

d'espera.

he superat el qüestionari d'aspirants, com puc formalitzar
la matrícula?

El curs inclou : 

1. Uniforme pràctiques excepte el calçat

2. Placa Identificativa 

3. Tisores Lister

4. Termòmetre

5. Mosquit

6. Bolígraf

7. Rotulador negre Staedtler punta fina

8. Llibreta petita de notes

9. Llibreta carpesà amb bloc de notes gran

11. Llibres de consulta i material didactic.

12. Assegurança

13. Estetoscopi Littmann light 

QUÈ INCLOU EL COST DEL CURS ?



antecedents històrics
biologia i bioquímica bàsica
descripció del treball dels a.t.v
ètica professional i tinença responsable
material de subjecció i riscos laborals
exploració física
material d'exploració
administració de medicaments
ferides i embenats
primers auxilis
hematologia i citologia
orina i coprologia
exòtics
comunicació

fluidoteràpia
aparell locomotor
aparell circulatori

sistema linfatic
aparell respiratori

aparell gastrointestinal
sistema urinari

sistema reproductor
sistema nerviós
sistema endocrí

sentits
dermatologia i proves

vacunació immunitat

hospitalització
quirofan 1 i 2

sutures
qvet sistema informàtic

desparasitació
nutrició
higiene

gestació i lactància
etologia

microorganismes
endoparasits
ectoparasits
zoonosi

farmacologia
ecg i ecocardio

recuperació i rehabilitació
medicina 
prevenció

QUin temari farem durant el curs ?



COM COMENÇO?

Si tens més
preguntes,

contacta'ns 

Fes clic al damunt del logo  l'hvc 1.

2. Emplena el qüestionari d'aspirants. 

la vocació és

l'espina dorsal de la

vida

F .  N IETZSCHE

https://forms.gle/WF9BkogwgYLMAiHi9


Centres de Formació
HVC ÒDENA

Crta BV 1031 km 17
08711 Òdena

Tlf: 938031268

HVC-SARRIÀ
Av/ Sarrià, 137
08017 Barcelona

934228307

HVC-ROC VERD
AV/ Cornellà 12708950 Esplugues

de Llobregat
934228307

WWW.HVC.CAT

cursos@hvc.cat



El curs d'infermeria Veterinària segueix la normativa que va
establir el Ministeri d'Educació en el seu moment quan es va
crear per posar marc normatiu a la formació. 

El títol oficial que té el curs és d'Auxiliar Tècnic Veterinari. En
qualsevol cas, volem aclarir que a España no existeix cap
titulació oficial, fet que pot canviar arran de l'aprovació del
primer conveni de Veterinària. 

L'alumne quan acabi disposarà d'un diploma acreditatiu de la
formació que ha fet i que li servirà per treballar a qualsevol

hospital, clínica o consultori de tot l'estat. 


