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1. JUSTIFICACIÓ 

Aquest curs pretén que els professionals identifiquin quins són els perills d’exposició als agents 

biològics, els factors de risc i els riscos potencials (efectes per a la salut) en el seu lloc de feina. El 

coneixement d’aquestes situacions de perill permetrà als professionals aplicar les mesures de 

prevenció i protecció per evitar o minimitzar-ne els efectes nocius per a la seva salut. 

Complir amb la legislació existent “article 12 (informació i formació als treballadors) del RD 

664/1997, 12 de maig sobre la protecció dels treballadors per exposició a agents biològics.” 

 

DIRIGIT A: 

Professionals exposats a una activitat que no hi ha intenció deliberada de manipular agents 

biològics, però on es pot produir l’exposició a aquests agents. 
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2. OBJECTIU GENERAL 

El professional coneixerà quines són les mesures de prevenció i protecció individual que cal 

utilitzar en el seu lloc de feina per evitar o minimitzar l’exposició als agents biològics. 

 

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS D’APRENENTATGE  

Al finalitzar el curs l'estudiant serà capaç de conèixer: 

 Els conceptes generals de la perillositat dels agents biològics.  

 Els riscos potencials per a la salut per exposició als agents biològics, en concret les 

malalties infeccioses transmissibles.  

 La cadena epidemiològica de les malalties infeccioses transmissibles. 

 Les mesures de prevenció per evitar o reduir l’exposició als agents biològics. 

 Les mesures higièniques que cal adoptar en el lloc de feina. 

 Les bones pràctiques per a la manipulació, recollida, transport i eliminació dels 

fluids biològics. 

 Les precaucions estàndards i precaucions basades en la transmissió  per malalties 

infeccioses. 

 Les bones pràctiques per a la recollida, transport i eliminació de residus sanitaris. 

 Les mesures a seguir en cas d’accident laboral de risc biològic per via parenteral.  

 La vigilància de la salut individual. 

 Les mesures per a la prevenció de la tuberculosi i la infecció tuberculosa latent en 

els treballadors. 
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4. CONTINGUTS DEL CURS 

Conceptes teòrics generals del RD 664/1997 que fan entendre la necessitat de la formació 

específica als agents biològics. 

Conceptes específics i científics sobre la cadena epidemiològica de les malalties infeccioses 

transmissibles. 

Descripció de les mesures de prevenció i protecció per als treballadors basades en guies 

específiques d’organismes oficials. 

Vídeo sobre la prevenció d’exposicions accidentals, actuació en cas d’exposició accidental, 

precaucions estàndards, higiene de mans, procediments de treball i dispositius de seguretat. 

Exercicis pràctics de com aplicar les mesures de prevenció sobre la font d’exposició, mecanisme de 

transmissió i mesures de protecció en el treballador davant de tasques d’exposició als agents 

biològics infecciosos transmissibles. 

 

UNITAT I |AGENTS BIOLÒGICS 

 Tema 1: Identificació de la perillositat intrínseca dels agents biològics  

 Tema 2: Avaluació de l’exposició dels treballadors als agents biològics  

 Tema 3: Mesures de prevenció que descriu la legislació  

 Tema 4: Riscos potencials per la salut 

 Exercicis pràctics amb el grup d’alumnes/treballadors per identificar quines de les 

seves activitats amb exposició als agents biològics 

UNITAT II | MESURES DE PREVENCIÓ 

 Tema 1: Reducció del risc 

 Tema 2: Mesures higièniques 

 Tema 3: Mesures de prevenció col·lectives i elements de protecció a nivell 

individual (EPI). 

  Vídeo de procediments de treball i dispositius de seguretat  

 Exercicis pràctics amb el grup d’alumnes/treballadors de com utilitzar les mesures 

de prevenció en les seves tasques de treball  
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UNITAT III |MESURES DE PRECAUCIONS ESTÀNDARS I BASADES EN LA 

TRANSMISSIÓ 

 Tema 1: Concepte de la cadena epidemiològica de les malalties 

infeccioses/transmissibles 

 Tema 2: Precaucions estàndards 

 Tema 3: Precaucions basades en la transmissió 

 Vídeo de precaucions estàndards i higiene de mans 

 Exercicis pràctics amb el grup d’alumnes/treballadors de quines són les mesures 

de prevenció en l’atenció de pacients amb determinades malalties infeccioses 

transmissibles 

UNITAT IV |MESURES DE PREVENCIÓ EN LA MANIPULACIÓ, TRANSPORT I 

ELIMINACIÓ DE LÍQUIDS BIOLÒGICS I EXPOSICIÓ ACCIDENTS LABORALS  

 Tema 1: Identificació de tipus de líquids biològics  

 Tema 2: Mesures de prevenció i protecció en la manipulació-recollida-transport-

vessament i eliminació de líquids biològics  

 Tema 3: Mesures a seguir en cas d’accident laboral de risc biològic per via 

parenteral 

  Vídeo de prevenció d’exposició d’accidents laborals i actuació en cas d’accident 

laboral per via parenteral 

 Exercicis pràctics amb el grup d’alumnes/treballadors de quines són les mesures a 

utilitzar en l’exposició als  líquids biològics 

UNITAT V |RESIDUS  SANITARIS, MUNICIPALS/COMERCIALS I ESPECIALS 

 Tema 1: Conèixer la legislació aplicable i valor “d’ecodulia” 

  Tema 2: Classificació dels residus sanitaris i els seus riscos associats  

 Tema 3: Pràctiques internes en la seva manipulació, recollida, transport i 

eliminació 

 Tema 4. Pràctiques externes en la gestió dels residus 

 Exercicis pràctics amb el grup d’alumnes/treballadors d’identificació de materials o 

elements sanitaris quan passen a ser residus i les mesures que cal u tilitzar al 

interior del centre 
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UNITAT VI |VIGILÀNCIA DE LA SALUT INDIVIDUAL 

 Tema 1: Vigilància de la salut individual i col·lectiva  

 Tema 2: Característiques de les revisions laborals i protecció dels treballadors 

especialment sensibles 

 Tema 3: Prevenció de la tuberculosi i la infecció tuberculosa latent en el personal 

 Exercicis pràctics amb el grup d’alumnes/treballadors quines són les mesures de 

prevenció i protecció que podem utilitzar en la vigilància individual 

 

5. METODOLOGIA DOCENT 

La formació es farà mitjançant presentacions de suport audiovisual amb els conceptes teòrics, 

amb vídeos del departament de salut “Val més prevenir” i amb exercicis pràctics en un procés 

d’aproximació, apropiació i aplicació de l’aprenentatge i aconseguir una transformació en el 

comportament. 

 

6. AVALUACIÓ 

Es realitzarà una prova escrita tipus test a l’inici i al final del curs, per comprovar els coneixements 

adquirits.    

Per tal d'obtenir el certificat del curs és necessari haver assistit a un 80% de les sessions i haver 

superat la prova final tipus test.   
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7. PROFESSORAT I COORDINACIÓ 

PROFESSORAT 

Anna Martín Muro 

Infermera especialista en infermeria del treball (2008), titulació convalidada pel RD 450/2005 

d’especialitats d’infermeria. 

Tècnica Superior de Prevenció en l’especialitat d’Higiene Industrial, resolució de Ministeri de 

Treball (1999). 

Diplomada en postgrau de Gestió mediambiental (2004) Universitat de Barcelona. 

Infermera especialista en la UBS de l’Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC) des de 

l’any 1995. 

Tècnica de prevenció en el servei de prevenció propi de l’HUGC del 2000 al 2004. 

Responsable de la gestió de residus de l’HUGC del 2002 al 2014. 

Infermera de epidemiologia de l’HUGC del 1997 al 2000. 

Docent a l’UIC en el postgrau de salut laboral en els crèdits d’higiene industrial, tallers i pràctiques 

durant tots els anys de la seva emissió. 

 “Seguretat en l’entorn professional” en la XIII Jornada d’infermeria en anestesiologia (2008). 

“Incidència de la infecció tuberculosa latent en els professionals d’un centre sanitari” en la 1a. 

Jornada Catalana d’Infermeria del Treball i Salut Laboral (2009). 

“Incidència d’infecció tuberculosa latent en els professionals d’un centre sanitari a Catalunya 

durant els anys 2010-2015”. Estudi observacional retrospectiu. Congrés Internacional 

d’Infermeria(2017). 

 

COORDINACIÓ 

Anna Junqué Jiménez 

Diplomada universitària en Infermeria. Universitat de Vic. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis 

d’infermeria. Universitat de Barcelona. Postgrau en Cures Integrals a les Persones amb Malalties 

Renals. EUIT. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (Ergonomia, Higiene Industrial i Seguretat ). 
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Compagina la seva activitat assistencial com a infermera nefrològica del Consorci Sanitari de 

Terrassa amb la Societat Europea d’Infermeria Nefrològica EDTNA/ERCA com a única representant 

nacional, Brand Ambasssador.  

Participació en múltiples activitats científiques, conferenciant en múltiples congressos nacionals i 

internacionals, membre de comitès organitzadors en seminaris, jornades i congressos. 

Col·laboradora en comitès científics de congressos nacionals i internacionals, publicacions de 

diversos articles a revistes científiques. Membre del comitè experts/editorials a la revista de 

Enfermería Nefrológica. 

 

 

8. DADES 

TOTAL HORES 12 hores ( número de sessions a determinar per l’empresa) 

NÚM. PLACES 20 places 

 


