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Actualment la sanitat aposta més per l'hospitalització domiciliària, amb la 
finalitat de descongestionar els hospitals. Això fa que cada vegada hi hagi 
més residus sanitaris a les llars, per això creiem que és important fer una 
reeducació de la ciutadania.
Un altre aspecte important és reduir el volum de residus sanitaris en els 
centres sanitaris com a millora ambiental i alhora econòmica.
L'alumnat fa propostes per millorar gestió d’aquests residus sanitaris per una 
millora en la salut, en el medi ambient i a nivell econòmic.

• Hospital del Mar
• AMB
• Siboc Projectes Ambientals
• Hospital de l’Esperança

DESCRIPCIÓ

Aliances



C06 Higiene en el Medi Hospitalari
UD02 Les infeccions nosocomials
NA01 Identificació de les mesures de higiene i prevenció de les infeccions nosocomials

Objectiu terminal
Identificar les condicions de recollida, conservació, transport i eliminació de diferents tipus de residus, 
segons condicions higièniques establertes per a cada cas.

Conceptes
L'eliminació de les deixalles: materials, protocol d'actuació. Normativa específica

C14 Desenvolupament de competències socials i professionals
Ud1Competències transversals i personals
Na1 Habilitats cognitives Na2 Habilitats socials Na3 Valors

Objectiu terminal Preparar als alumnes per a ser persones responsables, competents i d'esperit crític

Conceptes Desenvolupament del pensament crític, de la capacitat d’anàlisi, de la capacitat de reflexió. 
Comunicació assertiva, resolució de conflictes, presa de decisions, enfrontar-se a les pors, negociació. 
Educació en l'empatia, educació en el diàleg, la negociació, desenvolupament de la solidaritat, elaboració 
de crítiques constructives.

MATERIES IMPLICADES



o Tres línies de TCAI, cada línia 4 grups de 5/6 persones

o Formació a l’alumnat de la metodologia de l’APS

o Seminari de residus sanitaris portat a terme per professionals

o Seminari amb Siboc per llençar el repte/servei

o Sessions de creativitat per treballar idees innovadores

o Tutories amb cada grup de treball 

o Hores de treball i de cercar informació per part de l’alumnat.

o Juntament amb sessions guiades per part del professorat i Siboc

o Entrega i defensa del projecte/servei “UPF – Creactiva’t”

o Fer arribar a la comunitat els 12 projectes “centre Fòrum”

FASES DEL PROJECTE



• Identificació de residus sanitaris més habituals als centres i a les llars

• Gestió actual de residus: punts forts i aspectes a millorar

• Visualització de la realitat dels residus sanitaris que es generen en els 

domicilis: tipus, quantitat, serveis de gestió accessibles per a la ciutadania...

• Impactes ambientals i econòmics de la generació de residus sanitaris i el 

model de gestió actual

• Necessitat de reduir la generació de residus sanitaris i millorar el sistema de 

gestió

• Identificar la capacitat de creativitat que un mateix pot tenir

APRENENTATGES OBTINGUTS



L’alumnat del CFGM de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’institut ha portat a 

terme 12 projectes diferents per una millora en la gestió de residus sanitaris en 

l’àmbit assistencial i domiciliari, per una millora en la salut, en el medi ambient i en 

l'economia d els hospitals.

Els projectes que es porten a terme entre altres:

• Economia circular

• Reutilització de material sanitari en ONG’s

• Diferents tipus de recipients per la recollida d’agulles en els domicilis.

• Apòsits biodegradables

• Processos de participació del personal sanitari per millorar la recollida selectiva 

dels diferents materials

• ....

S’han exposat en 2 jornades:
• Creactiva’t
• Centre Fòrum

SERVEI DONAT



• La població que per presentar malalties cròniques o estar amb ingrés 

domiciliari genera residus a domicili

• El personal sanitari, amb l’objectiu e reduir els residus sanitaris que es 

generen, principalment plàstics

• La població en general, ja que una bona gestió de residus disminueix la 

transmissió de malalties i redueix els impactes ambientals i econòmics

• El planeta ja que una millor gestió de residus sanitaris, alhora que fem 

una bona gestió de residus urbans, el medi ambient millora.

BENEFICIARIS DEL SERVEI



Alumnat

• T'ha sembla interessant la temàtica del projecte? 7,47

• T'ha agradat treballar en equip?  7,05

• El projecte t'ha ajudat a aprendre coses noves? 8,15

• Com valores el suport rebut? 8,2

• Quina valoració global fas del projecte? 7,6

Personal

• Positiva

• Enriquidora

• Satisfactòria

Vídeo

https://youtu.be/0LL70nyXypw

VALORACIÓ

https://youtu.be/0LL70nyXypw



