Curs Auxiliar Tècnic
Veterinari

www.hvc.cat
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Raons per
estudiar amb
nosaltres!

6

RECONEIXEMENT I LIDERATGE
Els nostres estudiants són
buscats per altres clíniques o
consultes per la seva
professionalitat.
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AL TEU RITME
El ritme de vida actual és intens.
Nosaltres ho sabem i per això el
nostre curs està disenyat per ser
el màxim flexible possible dins
els marges que ens permet la
presencialitat.
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FLEXIBLE
Tot i que el curs és presencial,
podem oferir les classes de teoria
de forma on-line amb suport del
tutor.
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INTERACTUA AMB ALTRES
COMPANYS
Els grups d'estudiants són
reconeguts per la seva elevada
interacció i participació en
l'aprenentatge.
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GUIES DE CONEIXMENT
Disposem de documentació
impresa i digital per tal de
consultar i ampliar
coneixements.
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SUPORT TOTAL
Posem a disposició un telèfon
d'atenció a l'estudiant per tal
d'oferir el màxim suport.
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APRENENTATGE D'ALT NIVELL
Dissenyat per expertes
infermeres i veterinaries seguint
les últimes innovacions
acadèmiques del moment.
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5

ESPAI PRIVILEGIAT
El grup HVC disposa d'unes
instal·lacions d'alt nivell i d'un
espai privilegiat tan el nostre
hospital d'Òdena com Esplugues
i Sarrià.
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CONSELLS
Oferim als nostres estudiants
múltiples opcions per preparar
els exàmens o els apunts.

TU ETS LA PRIORITAT
Per nosaltres tu ets el centre
de la nostra formació i us
formem perquè tingueu
autonomia.

Què aprendràs ?
... aprendràs a desenvolupar la feina d'un auxiliar tècnic veterinari de nivell, apte
per desenvolupar-se en diferents àrees de la veterinaria com la UCI, consultes,
quiròfan, Laboratori...

el funcionament d'un hospital veterinari
la comunicació tant amb el client final com amb els diferents departaments;
veterinaris, tècnics laboratori, altres auxiliars, recepció...

Urgències i primers auxilis

Urgències i primers auxilis
Maneig del pacient

Maneig del pacient i riscos
Tècniques de Laboratori

Com fer servir els equips de
diagnòstic

Com fer servir els equips de
Funcions de l'ATV a l'UCI i
diagnòstic
Quiròfan

Etologia Canina i Felina
Etologia Canina i Felina

Per nosaltres la importància de les
pràctiques és absoluta perquè és
necessària per tal d'agafar agilitat en el
procés de consolidar el coneixement
teòric.
Primer es fan les pràctiques de
departament on els estudiants passen
per tots els departaments mèdics de
l'hospital. Un cop han finalitzat aquesta
setmana, començaran les pràctiques de
camp on podran expandir i consolidar
aquest aprenentatge.

Agafa experiència
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 per desenvoluparse de forma àgil i professional.
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.

Treballar amb animals és
gratificant, sigui quina sigui la
trajectòria professional

La veterinària no és
només tractar animals,
també tractem amb
persones.
Els propietaris confien
en tu per obtenir
consells sobre com
cuidar millor els seus
animals.
Si la vostra passió pels
animals és sincera i la
formació adequada,
serà el veterinari qui
voldrà treballar al teu
costat!

FAQ'S
Quins són els requeriments d'admissió?
1. Superar la prova d'accés.
2. Superar l'entrevista personal
2. Tenir la E.S.O aprovada.
3. Tenir més de 16 anys.

Quin és el preu del curs?
PVP: 2500€
Un total de 450h repartides en :
i. 150h Teoria
ii. 100h Pràctiques Dirigides
iii. 200h Pràctiques de Camp

Com puc pagar el curs?
En un sol pagament de 2500€
Si fraccionem import: TOTAL 2500€
El dia de la matrícula 625€
El primer dijous/dimarts de classe de novembre 625€
El primer dijous/dimarts de classe de febrer 625€
El primer dijous/dimarts de classe d'abril 625€

Descompte del 10% en família monoparental i nombrosa.
(Quota fraccionada 562.50€)

Per poder guardar la plaça un cop ser acceptat, s'haurà d'abonar la matrícula.

Pacs d'hores extres de pràctiques disponibles:
1. PAC 50 HORES ADDICIONAL: 250€
2. PAC 100 HORES ADDICIONAL: 450€
3. PAC 210 HORES ADDICIONAL: 840€

Es poden contractar en qualsevol moment*

Com es desenvoluparà el curs?
El curs és presencial :
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.

Què inclou el preu del curs?
El curs inclou :
1. Uniforme pràctiques excepte el calçat
2. Tisores Lister
3. Termòmetre
4. Mosquit
5. Material Escolar.
6. Llibres de consulta i material didactic.
7. Assegurança
8. Estetoscopi Littmann light

On puc fer les pràctiques ?
Les pràctiques tenen lloc als nostres centres d'Òdena, Sarrià i Roc Verd Esplugues.

He superat el qüestionari d'aspirants i també l'entrevista, com em puc
matricular?
Un cop el centre de referència ha confirmat que has passat amb èxit les dues fases
de la selecció, pots confirmar la matrícula accedint a aquest enllaç:
https://forms.gle/Qmtpa67fq59uc9F19
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.

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. o bé arriben a un acord amb la seva empresa.

Si deixo el curs a mitges em tornaran els diners?
NO tornem els diners però donem la opció de poder reiniciar el curs en les
pòximes convocatòries sempre i quan hi hagi disponibilitat de places i el
compromís ferm de l'alumne en finalitzar-lo.

Tinc algu tipus de descompte ?
10% de descompte en l'Assitència HVC Plus.

COM COMENÇO?
Fes la prova d'accés i ens posarem
en contacte amb tu.
Un cop superada la prova et farem
una entrevista personal.

Contacte de Gestió Acadèmica
Sònia Poch
E-mail: spoch@hvc.cat
Telèfon: 638735654
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres
9:30h a 16:30h

HVC ÒDENA
Crta BV 1031 km 17
08711 Òdena
Tlf: 938031268

HVC-SARRIÀ
Av/ Sarrià, 137
08017 Barcelona
934228307

ROC VERD
Av/ Cornellà, 127
08950 Esplugues
934228307

