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Resum:

Amb el començament de cada curs acadèmic, alumnes i docents ens plantegem moltes
fites a aconseguir. En el cas en concret dels alumnes del cicle formatiu de Tècnic en
Cures Auxiliars d’Infermeria -TCAI- , totes aquestes fites giren al voltant d’un
concepte: Aprendre a cuidar

És sobretot en aquesta fase inicial del curs acadèmic quan ens venen moltes imatges al
cap: dels aprenentatges com auxiliar d’infermeria i com infermeres ja fa uns quants
anys, dels cursos anteriors, dels alumnes que avui ja són professionals sanitaris,...  Tots
aquests records venen acompanyats d’emocions que sovint resulten difícils d’expressar
en paraules, raó per la qual ens hem atrevit a fer un recull fotogràfic de la formació en
pràctiques d’alguns alumnes a l’hospital.

Les fotografies han estat preses a l’Institut Bonanova i l’Hospital del Mar durant el
període de pràctiques de setembre a desembre de 2011. Ambdós centres pertanyen al
Parc de Salut Mar, institució que integra centres docents i sanitaris on els alumnes
assoleixen els coneixements teòrics i pràctics.

La intenció d’aquest recull ha estat la de captar moments de la fase final de
l’aprenentatge, en la qual els alumnes realment expressen que aprenen a cuidar.
És quan per primera vegada viuen la realitat laboral, acompanyats de la seva tutora de
pràctiques i dels professionals sanitaris de l’hospital.

Objectiu

Projecte fotogràfic

Una mirada personal durant el període de pràctiques a l’Hospital del Mar d’uns quants
alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria -TCAI- , de
l’Institut Bonanova. Curs 2010-2011

“La mirada del fotògraf….que mira de cara, que enquadra des de la cintura i dispara
des del cor, que està dotat de curiositat i empatia per tot allò que és humà”

Francesc Català Roca   1922-1998



Exposició del treball

Experiència fotogràfica
Presentació en Power Point

“La fotografia és una experiència capturada…”
 Susan Sontag















Resultats, conclusions

Aquesta experiència fotogràfica intenta explicar les sensacions i emocions que es viuen
en el període final de l’aprenentatge dels alumnes de TCAI, en aquest cas de l’Institut
Bonanova, durant la formació pràctica a l’hospital.

Aquest projecte serveix per explicar als nous alumnes com serà la seva experiència a
final de curs, les seves vivències, les seves emocions i poder explicar en imatges aquesta
etapa de la seva formació.
És la etapa que més els preocupa, interessa i on demostren realment el seu aprenentatge
adquirit a l’institut durant la formació teòrica.

Agrair a tots els alumnes i companys del Cicle Formatiu de TCAI tot el que aprenem
d’ells curs rere curs, i sobretot per deixar-se fotografiar.

Gràcies també als companys aficionats, als professionals i als grans mestres de la
fotografia que fan que cada vegada tingui més curiositat per mirar tot allò que és humà
a través de la meva camera fotogràfica.

Qüestions, consideracions per al debat

Emocions en l’aprenentatge
Experiències en imatges
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