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NETEJADOR/A
DE SALES BLANQUES
PERFIL PROFESSIONAL
Ocupació

Netejador/a de sales blanques

Altres ocupacions

Netejador/a domèstic

relacionades

Netejador/a d’oficines
Operari/ària de neteja d’instal.lacions
Operari/ària especialista en treballs en alçada, terra, vidres, etc.

EQUIP
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Equip de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Esplugues

Equip de Cresàlida
Marta Zaragoza Domingo. Direcció, treball de camp i elaboració de continguts

INTRODUCCIÓ

Jessica Moreno. Suport en l’elaboració de continguts
Mariona Bertomeu. Correcció ortogràfica i d’estil
VITI, Publicitat, disseny i comunicació. Disseny gràfic

En l’actualitat, existeix un nombre
creixent d’indústries i sectors en
els quals és necessari controlar les
partícules que hi han en suspensió a
l’aire per evitar contaminacions que
puguin alterar la qualitat del producte i
provocar possibles infeccions. En aquest
treball ens hem centrat en els laboratoris
farmacèutics, els hospitals, les clíniques
i les residències de la tercera edat.

CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL
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INTRODUCCIÓ
En

l’actualitat,

creixent

existeix

d’indústries

i

un

nombre

sectors

en

neteja, a part de posar el cartell on posa

La prevenció de riscs laborals (PRL) s’ha

provocada per virus o bactèries del/de la

quin tipus d’aïllament té aquella zona, la

convertit en un aspecte molt important

pacient anterior. Tot i que la situació ha

majoria de vegades, el netejador també

perquè, a banda de netejar complint amb

millorat encara no s’és prou conscient

coneix quin tipus de microorganisme hi

els protocols, el treballador/a desenvolupi

de les implicacions d’aquesta professió

ha. En tot el procés de neteja s’hi implica

les seves funcions prevenint riscs que

i moltes persones només acudeixen a

moltíssim i els treballadors tenen un rol

afectarien la seva seguretat i salut. Per

les ofertes de feina d’aquests llocs per

molt important en aquest cercle, des de

exemple, evitant forçar l’esquena o enfilar-

la seguretat que una empresa els pot

que es detecta la infecció fins que se li

se a qualsevol lloc per netejar el sostre,

aportar, ja que en les feines de la llar molts

dona l’alta al pacient.”

utilitzar els estris adequats perquè no es

treballadors/es no cotitzen tot i que, per

facin mal o perquè no carreguin els braços

altra banda, cobren un preu/hora més

o altres parts del cos, etc.

elevat. Tanmateix, la professionalització

els quals és necessari controlar les
partícules que hi han en suspensió a

Els experts/es consideren que aquest

l’aire per evitar contaminacions que

augment

puguin alterar la qualitat del producte i

comporta que ara no es tracti de netejar

Tot i l’increment del grau d’especialització

encara que sigui inferior al que cobren

provocar possibles infeccions. És el cas

i prou, sinó que els/les professionals

d’aquesta ocupació, els i les expertes

amb la neteja domèstica, quan passa un

de la indústria farmacèutica, cosmètica,

han de saber quines tècniques i quins

coincideixen en considerar que és una

temps augmenta, i alhora, cotitzen a la

electrònica,

espacial,

estris de neteja han d’utilitzar en cada

professió que encara no està prou

Seguretat Social des del primer dia.

química i alimentària; i els sectors

moment. Fa una dècada es netejava

reconeguda, ni per part de les empreses,

hospitalari i sociosanitari, entre d’altres.

amb el drap i s’utilitzaven desinfectants.

ni per part de la societat, ni pels mateixos/

Per

Amb l’objectiu d’assolir un major grau de

Actualment, s’utilitza la microfibra perquè

es professionals que la realitzen. Aquest

interessant professionalitzar-se, posant

concreció i de rigor amb els recursos i les

evita l’arrossegament de la brutícia i els

fet provoca que no es posi en valor el

en valor la seva feina i formant part de

capacitats que han fet possible aquest

químics són més específics amb l’objectiu

conjunt

habilitats,

la plantilla d’un hospital, per aprendre a

treball, ens hem centrat en els laboratoris

d’aconseguir un percentatge més elevat de

aptituds i actituds que es requereixen per

netejar amb tècniques més avançades,

farmacèutics, els hospitals, les clíniques i

desinfecció i evitar que la part que queda

poder exercir-la. Per exemple, els experts/

saber per què s’utilitzen uns estris i no

les residències de la tercera edat.

sense desinfectar no es propagui. En quant

es insisteixen en la importància de tenir

uns altres, per què un drap i no un altre,

als avenços tecnològics, la tendència

present que les tècniques i eines de neteja

etc. Cal posar en valor la professió per tal

En el sector de la salut, concretament,

és

que

domèstica no es poden aplicar a la neteja

que siguin els mateixos/es professionals

en els hospitals i les clíniques, la

desinfecten l’aire, però encara resulta una

d’un quiròfan o d’una habitació d’hospital.

que posin en valor la seva feina i cerquin

tendència dels últims anys ve marcada

màquina cara i un cop en funcionament ha

Cal tenir en compte que a les habitacions

formació més específica per a determinats

per un augment de nous agents biològics

d’estar un temps que no pot entrar ningú a

dels hospitals hi ha persones amb

àmbits, ja sigui l’hospitalari o altres.

patògens.

la sala i això no sempre és possible.

malalties infeccioses, motiu pel qual ha

micromecànica,

L’aparició

d’aquests

nous

posar

de

la

aparells

permet començar amb un salari que

professionalització

ozonitzadors

microorganismes, capaços de produir

de

coneixements,

pot

resultar

d’estar molt neta ja que els/les pacients

“Costa trobar gent que tingui ganes, vulgui

són immunodepressius/ves.

aprendre i s’ho prengui seriosament. No

L’augment de la necessitat d’aconseguir un

persones, impliquen que el netejador/a

major nivell de professionalització d’aquesta

hagi de tenir un conjunt de coneixements

ocupació es trasllada amb un increment

“A nivell d’oferta de professionals, és

que si no passes per un lloc no passarà res.

tècnics per poder exercir les seves

de la formació que l’empresa realitza a les

complicat. La gent es pensa que netejar

Venen a netejar un quiròfan, unes urgències,

funcions de forma òptima.

persones que s’incorporen al seu equip de

un hospital és igual que una casa o

un centre de dia, etc. i si ho fa malament, el

netejadors/es. Actualment, tenen un ampli

una oficina. Per exemple, posem una

pacient que va darrera es pot infectar. Tot i

Una de les responsables de les empreses

ventall de formacions professionalitzades

oferta i es presenten moltes netejadores

oferir una formació interna, si han d’entrar

de neteja entrevistades explica que,

que tracten els nous estris, tècniques,

domèstiques. Molta gent pensa que netejar

a un quiròfan comencen a posar excuses

últimament, han sortit diversos tipus de

materials, químics, etc. Generalment, el

és netejar perquè encara falta la cultura

perquè s’adonen que hi trobaran sang.”

microorganismes que són multiresistents

mateix hospital ofereix a l’equip intern i

que cal ser professional i s’ha de seguir un

i provoca que els hospitals tinguin més

extern una formació específica sobre les

protocol, unes regles, etc. Els hi recordem

Dins del mateix centre, alhora de netejar

dificultats per controlar les infeccions. Per

zones de risc, els tipus de microorganismes

que han de pensar que la zona que estan

els

aquest motiu, és molt important conèixer

i el tipus de protocol a aplicar.

netejant, darrera hi va el seu pare o mare, o

tendència a l’especialització. En alguns

els diferents patògens atès que hi ha

el seu fill/a, i que pensin si voldrien que en

centres, per exemple, hi ha professionals

molts antibiòtics que ja no els fan efecte

“S’expliquen molt els protocols, la forma

aquell espai operessin un familiar seu en

que netegen exclusivament quiròfans

i són difícils d’eliminar.

de netejar, etc. i, encara que vinguin

les condicions que han deixat el lloc.”

i d’altres que estan assignats a les

venen a netejar una oficina, o sigui, espais

diferents

espais,

existeix

certa

habitacions de les plantes. Hi ha centres,

los els protocols específics de l’hospital

Cal remarcar

habitació

en canvi, que intenten que les persones

treballadors de la feina que estaven

on entren a treballar, depenent de la zona

no es neteja bé els/les pacients que

que s’incorporen als seus equips puguin

desenvolupant. Ara, quan realitzen una

on vagin, perquè canvien en cada centre.”

ingressen poden agafar qualsevol infecció

estar a tot arreu i, per tant, totes les

“Abans es feia menys partícips als

Netejador/a de Sales Blanques

persones

malalties o danys a la biologia de les
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persones de l’equip de neteja acaben

“La majoria de vegades les candidates

Per

laboratoris

mes que ha transcorregut des d’aquell

adquirint totes les competències per

que acudeixen a les ofertes de feina de

demanen a les empreses de neteja més

moment es comprova quin producte s’ha

netejar tots els espais. Si més no, de

netejador a la residència no saben què

especialització com, per exemple, aplicar

fabricat. Per tant, cal un reanàlisi del

vegades, per diferents motius acaben

s’espera d’elles. Moltes vegades són

els criteris de prevenció de riscos laborals

producte per assegurar que durant aquest

dedicant-se a un únic tipus d’espai.

dones que no tenen altres alternatives

per poder utilitzar certa maquinària ja

temps, no hi ha hagut contaminació

professionals, es troben sense ajudes,

que existeixen regulacions sanitàries

creuada. Per exemple, es comprova si

“De vegades tenim persones que no

amb responsabilitats familiars i sense

que demanen paràmetres més estrictes.

s’ha aplicat el producte de neteja adequat,

les podem posar a quiròfan, perquè no

una

altres

Els experts/es expliquen els canvis en

si s’ha deixat esperar el temps que cal

són polides, no es fixen amb el que fan i

professions. Per aquest motiu, els centres

la regulació que exigeix realitzar uns

perquè el desinfectant actuï, si s’han tret

tampoc són altament responsables. Costa

estem invertint molts recursos per formar

tests que s’anomenen validacions amb

els residus i si el desinfectant té residus.”

molt trobar gent que s’impliqui i sigui

aquestes dones, internament. Nosaltres

l’objectiu de comprovar que no quedin

responsable de les coses que fa. És el més

tenim persones que els agrada el que fan,

traces del producte que s’ha fabricat

En un laboratori tota l’activitat de neteja

important, perquè tothom pot aprendre a

que se senten realitzades i l’organització

anteriorment. Per aquest motiu, existeixen

està molt procedimentada, per aquest

netejar, no has d’aprendre una equació,

les cuida i les consideren part de l’equip.”

uns protocols que garanteixen que la

motiu, en algunes de les empreses

neteja es fa de la mateixa manera sempre.

entrevistades no els anomenen netejadors/

qualificació

per

exercir

però has de ser conscient del que fas.”

tot

l’anterior,

els

es, sinó especialistes. Tal com expliquen

Les persones entrevistades consideren
En els darrers anys hi ha hagut un procés

que

que

“La normativa s’està endurint molt!

els/es responsables que han participat en

de valorització de la professió per part de

troben actualment no disposen dels

Abans no fèiem tants controls i ara hem

l’estudi, hi ha tècniques que les podria fer

l’empresa, per aquest motiu, quan cerquen

coneixements tècnics i bàsics adequats i

de demostrar amb dades (registres)

el mateix operari/ària sènior encarregat/da

candidats/ates prioritzen aquells/es que

encara que moltes d’elles estan motivades

que els ambients de treball són nets i

del resultat final. Per tant, és una feina que

hagin realitzat un curs d’especialització

per fer aquesta feina altres s’hi dediquen

estan lliures de microorganismes. Si es

cal posar en valor perquè històricament

o hagin treballat en un hospital o en un

perquè no tenen altres alternatives. Per

produeix una contaminació d’un producte

s’ha menystingut, tant la feina en si com

quiròfan perquè saben que han rebut

tant, opinen que si els hi donen visibilitat

hem d’investigar d’on prové, si és del

al/a la professional que la realitza.

aquesta formació per part del mateix

i reconeixement s’aconseguiran uns/unes

producte, de l’equip o de l’ambient. Cal

centre. Això és així perquè consideren que el

professionals competents i motivats com

demostrar que no és culpa de l’ambient,

Precisament,

per això hi ha un pla de monitorització

al/a la professional de la neteja els/les

ambiental, siguin sales netes o no i es

responsables dels laboratoris entrevistats,

controla mensualment.”

veuen aquest estudi com una oportunitat

netejador/a en un centre mèdic té la mateixa

el

tipus

de

professionals

ho són els/les auxiliars actualment.

importància que la resta de professionals

que

atorguen

En la indústria farmacèutica, concretament,

les pacients per bé que la salut d’aquests

en els laboratoris, l’exigència també ha

també està a les seves mans.

augmentat, principalment, degut a la pressió

Les exigències també són majors pel

en la seva activitat. Tots ells/elles consideren

per donar-li la importància que té la neteja

de la legislació que la regula. Aquesta està

que fa al nivell competencial del/de la

que la neteja és part de les activitats que es

A les residències de la tercera edat,

sotmesa a auditories periòdiques amb

professional. Hi ha alguns clients/es

desenvolupen dins la indústria farmacèutica,

la neteja de les habitacions té molts

l’administració que els autoritza a produir

que demanen més registres de formació

per tant afirmen que:

aspectes en comú amb la de les

medicaments. En les auditories, ja sigui

de l’equip de neteja, evidenciant que

habitacions de la planta d’un hospital, tal

amb un tercer o amb l’administració, un dels

s’ha ensenyat als/a les professionals de

“Es necessiten operaris de laboratori,

i com es comprovarà en la descripció de

aspectes cabdals és la neteja i, per tant, el

l’empresa a netejar les sales blanques.

gestors de magatzem, operaris de línia

les funcions, tasques i competències que

registre de tot el que es fa és un requeriment

Per això valoren l’estabilitat de l’equip, ja

per encaixar, operaris per elaborar i

s’exposen en aquest document.

per imperatiu legal.

que els formen i arriben a conèixer molt

netejadors. Pot ser que un professional

bé la seva feina. Tanmateix, la majoria

comenci realitzant les funcions de neteja

En quan a la tendència, també han

Hi ha empreses farmacèutiques que

de laboratoris entrevistats prefereixen

i acabi com operari d’elaboració de

canviat els requeriments per part de

donen tanta importància a la neteja

subcontractar a una empresa que els

productes. Si ho acaben coneixent, poden

les empreses i es detecta una major

que són els propis operaris/àries del

faciliti les persones de neteja tot i que

fer un grau i poden acabar fent pastilles.”

necessita

equips

laboratori que fan directament la seva

apostin pel benefici que comporta la

persones més preparades en aquesta

neteja. En aquests casos, la neteja forma

professionalització d’aquesta ocupació.

professió. Tanmateix, també consideren,

part de la formació que reben perquè és

com en el cas dels hospitals i les

part de la seva feina, així doncs, aquests/

“En els controls microbiològics, qualsevol

en canvi, els peons especialistes (els/

clíniques, que costa molt trobar persones

es professionals a banda de saber

deficiència amb la neteja repercuteix

les professionals que netegen terres,

amb les competències requerides ja

fabricar pastilles també saben netejar la

directament en la qualitat microbiològica

vidres, etc. amb maquinària) són homes.

que, generalment, són professionals que

seva sala ja que és molt important que es

i, aquest fet, exigeix estirar del fil i veure

Evidentment, les persones entrevistades

facin bé els procediments.

quan va ser la darrera vegada que el

no hi troben cap explicació lògica més

control va resultar positiu. Durant tot el

enllà que es pugui requerir una mica més

d’incorporar

als

netejadors/es domèstics o d’oficines.

Netejador/a de Sales Blanques

valor
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de força física, però en tot cas, el requisit

coordinador/a o supervisor/a propi de dins

vindria per si es tenen o no les condicions

l’empresa, independentment que l’empresa

físiques requerides per manipular una

subcontractada posi a la seva disposició

màquina, independentment del sexe. Els/

una persona que coordini l’activitat.

les peons especialistes pertanyen a una
altra categoria i cobren una mica més pel

Finalment, totes les empreses que han

fet que utilitzen maquinària, inclús cobren

participat en l’elaboració d’aquest estudi

més que els netejadors/es de quiròfan.

coincideixen en valorar molt positivament
la iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues

Pel que fa a l’evolució de les tecnologies,

de realitzar un Mapa d’Ocupació del perfil

en un laboratori s’acostuma a netejar amb

professional del netejador/a de sales

acció mecànica els terres i manualment

blanques. Gràcies a la seva participació

la superfície. Generalment, tenen temps

s’ha pogut obtenir, d’una banda, una

suficient per poder fer la feina sense

descripció detallada de les funcions i de

presses i depèn de l’espai es fa diàriament,

les tasques més rellevants i comunes de

setmanalment o mensualment. Tanmateix,

cada tipus d’activitat i sector analitzat i,

en els darreres anys s’han introduït

de l’altra, del conjunt de coneixements,

noves tècniques, nova maquinària i nous

habilitats, aptituds i actituds més valorats

productes que faciliten la feina.

per poder assolir l’òptim acompliment de
les funcions descrites.

Un

darrer

aspecte

important

per

comprendre millor les implicacions de la

Amb aquest treball es pretén contribuir a la

feina del netejador/a és el context en el qual

professionalització del perfil professional

treballa. Existeix la tendència de comptar

de netejador/a amb l’objectiu de reconèixer

amb empreses externes especialitzades

la importància d’aquesta professió i

en neteja tot i que l’empresa que ha de

posar en valor tot el que es requereix

mantenir les sales blanques netes realitza

per exercir-la. En darrer terme, es tracta

un seguiment exhaustiu, tant dels resultats

d’aconseguir que les persones considerin

com del nivell d’acompliment dels i de les

aquesta professió una alternativa laboral

treballadores que realitzaran la neteja. Per

motivadora i les empreses puguin enfortir

aquest motiu, el treballador/a manté una

els seus recursos i les seves capacitats,

relació amb l’empresa que l’ha contractat/

amb un equip humà motivat i competent.

COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS
Els fonaments del concepte

ada i amb l’empresa que rep el servei
directament. A la vegada, cada empresa
client té la seva idiosincràsia i els seus
protocols. Molts laboratoris proporcionen
el pla de treball als netejadors/es, així com
els protocols de neteja tot i que es coordina
amb l’empresa subcontractada a través
d’un supervisor/a que treballa al laboratori
i amb el/la que es manté un tracte directe.
En aquests casos, la normativa deixa molt
clar de qui és la responsabilitat, qui fa què i,
en aquest cas, la responsabilitat és sempre
del laboratori, encara que l’error sigui de
l’empresa subcontractada, per tant el
laboratori ha de posar els mitjans perquè
l’empresa de neteja ho faci bé. Però no és
menys cert que a la indústria farmacèutica
li interessaria cada cop més tenir un

8
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COMPETÈNCIES
PROFESSIONALS

Les competències transversals, són com-

talment amb l’aprehensió particular de la

petències amb un fort component de trans-

realitat i l’actuació que hi fa cada persona.

feribilitat i aplicació a diferents contextos i

S’agrupen en tres grans macrocompetèn-

professions. Amb un elevat component

cies que estan en contínua interacció:

cognitiu i d’acció, tenen a veure fonamen-

COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ (DIAGNOSTICAR)

La proposta de competències professio-

A partir d’aquests treballs el concepte de

nals en què es fonamenta aquest treball

competència professional es defineix com

és el model de gestió de la competència

el conjunt integrat de coneixements, habi-

professional proposat per l’ISFOL (Ins-

litats, aptituds i actituds que es posen en

Competències relacionades amb l’anàlisi, tant de les pròpies capacitats com de

tituto per lo Sviluppo della Formazio-

joc en l’acompliment d’una determinada

les característiques de l’entorn en general. Aquestes competències impliquen,

ne Professionale dei Lavoratori), Roma

activitat laboral o professional. Aquest

per exemple, la capacitat per identificar els propis punts febles i les potencia-

(Itàlia); que va adaptar la Fundació Surt,

model divideix les competències profes-

litats; identificar les característiques i els requeriments del context i generar

mitjançant el treball desenvolupat a Claus

sionals en tres subgrups:

estratègies de resposta satisfactòria per a la persona; etc. Una bona capacitat

tutorials, guia per a l’acompanyament i

diagnòstica permetrà relacionar-se amb els altres i afrontar problemes i situa-

el suport tutorial, Colomer, M.; Palacín, I.;

cions de manera eficaç.

Rubio, F.; (Barcelona. 2008).

COMPETÈNCIES DE RELACIÓ (RELACIONAR-SE)
COMPETÈNCIES
TÈCNIQUES

Conjunt de tècniques i coneixements necessaris per al desenvolupament d’una ac-

Incorporen un ampli ventall de processos relatius a com establim una relació

tivitat laboral determinada.

amb els altres i amb l’entorn. Relacionar-se eficaçment suposa el desenvolupament d’un conjunt d’habilitats de naturalesa socioemocional (domini de l’expressió de les emocions i els sentiments, gestió del conflicte, etc.), cognitiva
(interpretar de manera adequada la situació, percebre correctament a l’altra persona, etc.) i d’estils de comportament que es posen en joc durant la interacció.
Les competències de relació interpersonal, el treball en equip, l’escolta activa,

Coneixements reconeguts en un determi-

COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

expressar-se, dialogar, cooperar, etc. són competències de relació.

nat context sociocultural com a requisits
de funcionament social.
Dividides en tres subgrups: d’accés a l’ocupació, instrumentals bàsiques (curriculars)
i instrumentals específiques.

COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT (ACCIONAR)
Es refereixen al conjunt de capacitats que, integrades amb les de diagnosticar
i relacionar-se, permetran a la persona intervenir sobre un problema o una si-

COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

10
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Conjunt de capacitats, hàbits i actituds d’am-

tuació nova amb més probabilitats de sortir-se’n. Fan referència a un conjunt de

pli abast que interactuen per donar resposta a

competències que permetran la construcció i la posada en marxa d’estratègies

situacions laborals.

d’acció, amb la finalitat d’assolir els objectius personals i els previstos per la

Són diverses i de diferents nivells de comple-

tasca. Són competències relatives a la capacitat de resolució de problemes, la

xitat. Dividides en tres subgrups: d’identifica-

capacitat de negociació i la presa de decisions, la planificació i l’organització del

ció, de relació i d’afrontament.

treball, etc.

Netejador/a de Sales Blanques
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El treball de Claus Tutorials distingeix di-

tificar-les i transferir-les a altres àm-

ferents nivells de competència, segons

bits diferents d’on s’han posat en joc

els diferents graus de complexitat, auto-

per primera vegada.

nomia, coneixements i actituds que s’exigeixen en cada activitat a realitzar.

•

Tenen un caràcter dinàmic, evolucionen amb la pròpia experiència a tra-

Finalment, cal tenir en compte que:
•

•

vés del procés d’aprenentatge.

Les competències són recursos per-

FUNCIÓ GENERAL

sonals que s’adquireixen i es desen-

Tal com s’ha exposat a l’apartat d’intro-

volupen durant tota la nostra trajec-

ducció, en aquest diccionari ens hem cen-

tòria de vida, a través de la formació,

trat en les competències transversals. A

l’experiència familiar i social i, per

continuació hi ha una breu descripció de

tant, les posem en joc en cada situa-

les ocupacions de torner/fresador, solda-

El netejador/a de sales blanques s’encarrega de realitzar la neteja i la desinfecció específiques per tal de mantenir

ció formal o informal (professional,

dor/a, matricer/a i ajustador/a, i seguida-

les condicions d’aquests espais respectant els procediments a seguir en funció de les característiques de l’espai.

empresarial, laboral, familiar, perso-

ment, es descriuen els comportaments

Les sales blanques, netes o estèrils són espais en els quals s’han de tenir estrictament controlats els paràmetres

nal, social, etc.).

esperats dels/de les professionals que

ambientals, com són les partícules en l’aire, la temperatura, la humitat, el flux o la pressió interior de l’aire o la

realitzen aquestes professions, tant els

il·luminació.

El sistema de construcció de les

que són comuns a tots com aquells que

competències que permet adqui-

les empreses han considerat més especí-

La neteja és un procediment d’arrossegament i eliminació de la brutícia i de la matèria orgànica present en l’objecte o

rir-les i millorar-les consisteix a tenir

fics de cada ocupació.

la superfície que es vol netejar. Es realitza amb aigua, detergents i acció mecànica, i és un procés que ha de precedir

la capacitat d’experimentar-les, iden-

sempre a la desinfecció. La desinfecció és un mètode que usa productes químics (desinfectants) per destruir els
microorganismes dels objectes i de les superfícies, però no elimina necessàriament totes les espores bacterianes o
micòtiques.
Aquest estudi s’ha centrat en els/les professionals de les sales blanques, netes o estèrils ubicats/ades en:
»» Centres Sanitaris (hospitals, clíniques, Centre d’Atenció Primària)
»» Residències de la tercera edat i centres de dia
»» Laboratoris, tant els que es dediquen a realitzar anàlisis com aquells que fabriquen productes farmacèutics.
Tanmateix, cal tenir en compte les diferències que totes les empreses i institucions entrevistades han apuntat, tan
pel que fa al nom que donen a aquest/a professional com quant a les seves característiques, principalment perquè
és un lloc de treball que es troba en un procés de desenvolupament.
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FUNCIÓ GENERAL

categories existeixen i tenen formacions

Pel que fa als laboratoris, la seva activitat

tenen una categoria professional diferent. La

específiques,

l’equip

de neteja ve determinada pel tipus de

coordinadora de la neteja d’un dels centres

sàpiga realitzar les funcions d’ambdues

classificació de les sales que tenen. Es

entrevistats afegeix: “Antigament, s’havia

categories. No obstant, pot ser que a una

divideixen en quatre categories: A, B, C i D,

de fer la neteja mecànica de superfícies i

persona només se la contracti per netejar

que van des de la més neta (la A) i, per tant,

després netejar amb el desinfectant. Ara

les habitacions de les plantes i no faci mai

la més restrictiva en requeriments de neteja

es fa tot d’una vegada perquè el producte

una sala d’operacions—per exemple, quan

perquè s’utilitza per fabricar productes

Hi ha organitzacions que no utilitzen un

desinfectant

té alguna dificultat (personal, competencial,

estèrils, fins la D, que és la menys neta (tot

nom específic per denominar aquest lloc

desinfecta, al mateix temps”.

etc.) que li impedeix realitzar les funcions

i que no en diuen mai sala bruta).

> APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP

arrossega

la

brutícia

i

intenten

que

de quiròfan de forma òptima.

de treball (per exemple, les residències de

Hi ha laboratoris que no tenen un nom

la tercera edat i els centres de dia) perquè

En els hospitals i les clíniques existeixen

no tenen sales estèrils. En aquests centres,

dues categories ben diferenciades de

Finalment,

la cuina és l’únic espai que es considerada

netejador/a: el/la que s’ocupa de les

Primària

sala blanca pura perquè té un procediment
de bioneteja diferent a la resta d’espais.

d’Atenció

específic per anomenar els professionals

especialitzacions;

que netegen. Per exemple: els laboratoris

altes i s’encarrega de netejar l’habitació

generalment, només hi ha una persona que

d’anàlisis que no fabriquen producte

a fons, i el/la de les zones específiques

treballa en cada torn i fa tots els espais.

no utilitzen el concepte de sala blanca,

—principalment,

de

les

àrees

en
no

els
hi

Centres

ha

sinó el de sala neta perquè no és estèril,

CMA
En

higienitzades i ben netes perquè afecten

centres, els netejadors/es de quiròfan

farmacèutica,

de

la sala defineix el número de partícules

l’usuari/ària de manera individual i grupal:

realitzen tota la jornada en aquest espai i

l’operari/ària de neteja és netejar parets,

que hi pot haver a l’ambient, i la D és la

son els WC dels usuaris d’ús particular i ús

no canvien mai de zona. Això és així perquè

sostres i terres. En alguns laboratoris, els

més flexible perquè no s’hi fabrica cap

comú, les habitacions; i en els centres de

en aquests centres consideren que els

operaris/àries que fan l’envasat també

producte. Tanmateix, els professionals que

dia, els espais comuns, els menjadors i els

netejadors/es de planta i quiròfan tenen

netegen els interiors, i el netejador/a

netegen totes les instal·lacions en aquests

despatxos. En aquests centres són molt

una formació general, però en funció del

general fa els exteriors. Els mecànics/

laboratoris, incloses les sales netes, reben

importants la humitat

i la il·luminació;

lloc de treball (planta o sala d’operacions)

ques es dediquen al manteniment i també

formació específica per netejar sales

en canvi, no els afecta la pressió. Segons

reben una formació específica que els

netegen la maquinària de producció.

blanques —principalment, perquè pot ser

les persones entrevistades: “La funció

habilita per treballar de forma òptima

general del netejador/a seria mantenir els

en el lloc assignat. En els hospitals i les

Altres laboratoris tenen el netejador/a

es fan les esterilitats i, per aquest motiu,

espais ordenats, nets i desinfectats”.

clíniques, els professionals que estan

ordinari/ària i l’especialista. El primer/a

necessiten un entorn net per tenir controlats

assignats a urgències també són diferents

fa terra, les superfícies i manté l’ordre

els microorganismes que hi ha a l’ambient.

En la residència que ha participat en

als altres dos tipus de netejadors/es.

general; el segon/a aplica el desinfectant i

aquest estudi, i que es pot equiparar a la

Així és com aquests centres justifiquen

neteja el terra, les parets i els sostres. Les

Finalment, els laboratoris que es dediquen

majoria dels centres amb les mateixes

aquest nivell d’especialització: “Al final,

particularitats essencials dels especialistes

a la fabricació de producte farmacèutics

característiques, existeixen tres tipus

si necessitem treballadors per anar a

són, principalment, que fan servir uns

utilitzen el nom de sala blanca classificada

de

netejadors/es,

la sala d’operacions els podem portar

productes més específics (per a un

perquè l’espai compleix amb un seguit de

professionals assignats/ades a la cuina

d’urgències; però han de saber com

procediment concret, per a una sala concreta,

requisits i, en funció de la seva classificació,

(anomenats

funciona aquest espai, perquè el dia a dia

o ambdues) i utilitzen eines diferents. Per

necessita una sèrie de neteges periòdiques

a quiròfan és molt ràpid”.

aquest motiu, necessiten tenir una destresa

i

de

treball:

pinches)

i

professionals

assignats a bugaderia i a la neteja de la

la

de

funció

la

indústria

general

que tinguin un aïllador, que és l’equip on

d’un

procediment

diferent,

o força diferent. Hem de puntualitzar que

a la bugaderia i a la resta d’espais (excepte

Per això no poden portar una persona que

en un laboratori habitualment es neteja

sala. Per exemple: si hi ha un canvi de lot (per

a cuina) tenen el mateix contracte; per

no en sàpiga sense un reforç. “No es tracta

amb acció mecànica els terres, i amb acció

continuar fabricant el mateix producte), cal

tant, poden ser les mateixes persones.

només de saber netejar: s’ha de conèixer

manual, la superfície. Per aquest motiu, els

netejar la sala però no l’equip; en canvi, quan

l’espai i la tasca que s’ha de fer perquè és

operaris/àries especialistes reben un plus

hi ha un canvi de producte la neteja és més

diferent a la que es realitza en un altra àrea”.

en la seva remuneració.

restrictiva i s’han de seguir unes altres pautes.

o estèrils els/les anomenen netejador/a

En altres centres, les persones que fan

Cal afegir que en alguns laboratoris, els/

sigui diferent segons si producte amb el que

d’hospital o de neteja hospitalària. Aquests

les altes de vegades es poden posar

les professionals que s’encarreguen de les

es treballa toca directament el medicament

centres també disposen de netejadors/

dins la sala d’operacions a ajudar un

sales netes netegen els WC i la resta de

(producte primari) —com és el cas del blíster

es i peons especialistes que realitzen els

company/a per aprendre’n i poder-ho fer

zones (despatxos, etc.), sobretot en aquells

que conté una pastilla—, o si no hi entra en

treballs d’alçada, netegen els vidres, netegen

quan es necessiti un reforç (per exemple,

laboratoris de qualitat que no fabriquen

contacte (producte secundari) —per exemple,

els terres utilitzant màquines (rotatives per

quan alguna persona de quiròfan es posi

producte. Per tant, no hi ha perfils específics

la caixa del blíster que conté la píndola.

polir, fregadores, etc.) i, per aquest motiu,

malalta). En aquest sentit, tot i que les dues

o especialitzats per a cada espai.

En els hospitals i clíniques, als/a les

Però també pot succeir que el tipus de neteja

professionals que netegen les sales blanques

Netejador/a de Sales Blanques

l’aplicació

depenent de l’activitat que es realitzi a cada

resta d’espais. Els professionals assignats
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i es classifica com D. La categoria de

(ambulatòries) i dels quiròfans. En alguns

llocs

els

laboratoris

Tanmateix, la resta de sales han d’estar
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FUNCIÓ I TASQUES

n

etejar i
desinfectar l’espai
»» Passant a la zona neta, que està
separada de la zona bruta.

separen la zona bruta, o passadís brut

L. - Només retiren els residus urbans

(per on entren les netejadores) de la

(paper i/o plàstic utilitzats pels operaris/

zona neta, o passadís net (per on entra el

es de laboratori, etc., no contaminats) i

personal sanitari). En canvi, a urgències

els residus tòxics de fabricació els retira

només hi ha una porta, com en un Centre

l’operari que fabrica o la persona que fa el

d’Atenció Primària. En la sala de cirurgia,

manteniment.

si no es tanca la primera porta no s’obre
la zona a netejar; n’hi ha d’altres que no

canvien d’àrea, coincidint amb l’entrada de

tenen dues portes, però quan hi ha un

productes especials que compleixin

la següent habilitació, sala neta, etcètera.

aïllament sempre es posa un cartell a la

els requeriments exigits en cada

porta que recull les mesures de seguretat

sala blanca, neta o estèril, o neta

L. - Els homes s’han de tapar la barba i les

a seguir. Tant a cirurgia com a urgències

productes químics.

dones, el cabell, amb una còfia.

(aïllament de boxs), o a les habitacions,

»» Vestint-se segons les normes de
protecció (EPI).

inclús quan tenen uns rajos i és un

C. - S’utilitza un sol producte que neteja i

aïllament per contacte, sempre es neteja

desinfecta. Però per a zones específiques

després de sortir el pacient. A un Centre

(com per exemple, les piques que estan

d’Atenció Primària, si hi ha algun tipus

al costat d’un quiròfan), també s’empra

C. - Quan entren als vestuaris es canvien;

G. - Principalment, l’EPI o Equip de Protecció

d’aïllament el posen al final de totes les

un clorat (que porta detergent i clor) o

hi ha dues portes separades i quan es

Individual consta de bata i/o sobrebata,

visites perquè no hi pugui haver contagi o

altres productes com els desincrustants,

tanca una, s’obre l’altra.

polaines, guants i capell. Porten un uniforme

malalties de cap tipus.

l’anticalç, etc., que es fan servir pels banys
i qualsevol superfície que pugui tenir

lliurat per l’empresa de neteja o pel centre,
L. - Quan entren es troben amb la primera

per un tema d’imatge corporativa; però

R. - Tenen un protocol per netejar cada

calç. Tot el material per netejar la sala

zona bruta, on es canvien de roba i

sempre netegen amb guants, tot i que els

espai: habitacions, WC, etcètera.

d’operacions va a part, i tots els draps i

després, amb la segona zona neta, on hi

EPIS són específics per cada zona, depenent

ha la fabricació i l’envasat. Als accessos

del producte que hagin d’utilitzar o el tipus

L. - Sempre s’ha de tenir la porta tancada

i diferenciar-los dels que es fan servir

de materials també hi ha una zona bruta,

de neteja que calgui realitzar.

perquè hi ha sobrepressió. Hi ha una doble

per a la resta d’espais d’un hospital

porta, també: si s’obre una, l’altra queda

(habitacions, WC, etcètera).

on es deixen els productes que arriben, i

els tirassos són verds per identificar-los

una de neta. Cal canviar-se amb la roba

C. - Es vesteixen com els metges i

bloquejada. En alguns laboratoris, hi ha

específica per a cada sessió; en algunes

metgesses: pijama de quiròfan, guants,

dues portes: una per entrar al vestuari,

R/H.

zones, un cop se surt de la sala es llença

casquet, calçat específic (com els esclops

que és la que s’ha d’utilitzar, i una altra

en funció de la zona (desinfectants,

la roba d’un sol ús.

de quiròfan desinfectats o la sabata de

per entrar els materials i per on no poden

desincrustants,

treball amb polaines) i mascareta, només

entrar per evitar la contaminació i que la

baietes i draps diferenciats per colors

en el cas que hi hagi risc d’infecció. En el

brutícia de fora entri.

segons l’espai (WC, mobiliari, cuina i

»» Trepitjant la catifa perquè capturi les
partícules o la brutícia que puguem

supòsit d’un cas d’aïllament, porten una

transportar en les sabates.

bata rebutjable a sobre. L’aïllament depèn

Utilitzen

diferents

etcètera).

productes
Fan

servir

office). Els draps vermells són pel bany i
»» Retirant els residus de la sala i

els blaus, pel mobiliari; el cubell vermell és

col·locant-los en una doble bossa o

per l’aigua bruta i el blau, per la neta. Es

C. - Es canvien sempre les sabates; en

es pugui produir el contagi. Per exemple,

en una d’específica per cada tipus de

fan servir un o dos draps per habitació. A

algunes zones hi ha dutxes i un terra

una tuberculosis és un aïllament per aire;

residu.

cada habitació es fan servir 2 tirassos i 2

desinfectant.

per tant, han d’entrar amb mascareta.

draps (un de cada pel bany i un altre per
C. - En un quiròfan hi ha cubells. Les

l’habitació); després, els draps es porten

L. - Porten sabates tancades antilliscants

L.- En cada secció s’ha d’utilitzar una roba

bosses dels residus no orgànics de la sala

a rentar a 95°C a la bugaderia de la clínica

i peücs, de manera que no cal que es

específica.

d’operacions es posen en un carro i van a

(els serveis externs tenen el seu propi

parar a un lloc especial. La mateixa clínica

espai de bugaderia i cada netejadora té el

G-

Comú a tots

s’encarrega d’avisar una empresa externa

número de draps i tirassos que li caldran

L. -

Netejador/a laboratori

especialitzada que recull els residus

per fer tota la feina).

C. -

Netejador/a clínica,

L. - Fan seguir diferents productes

R/H. - Netejador residència

tenen una secció coberta amb una catifa
que reté la brutícia quan es trepitja, però a

»» Preparant el carro amb els estris
necessaris per netejar i desinfectar.

(vegeu funció Gestionar els residus).

tota la resta de zones porten peücs.
»» Mantenint sempre la porta tancada
»» Rentant-se les mans abans d’entrar a

G. - Generalment, també es desinfecten a

CAP, cirurgia, etc.

R. - A les residències, les netejadores es

químics (iònics i no iònics) en funció

i planta hospital

troben amb l’habitació lliure de residus

de la sala, i segueixen uns protocols

(habitacions)

C. - Per exemple: a quiròfan hi ha dos

perquè els recull i retira l’auxiliar, i només

molt concrets per no punxar-se o no

portes a cada sala d’operacions que

han de fer el procediment de neteja.

esquitxar-se els ulls amb els productes.

(minimitzant les entrades i sortides).

la sala blanca, neta o estèril.

Netejador/a de Sales Blanques
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»» Escollint els materials i els

la sortida de la zona o cada vegada que

Netejador/a de Sales Blanques

17

Per exemple: algunes faciliten a l’empresa

ho tot. Mentre el pacient està hospitalitzat,

practicitat (s’estalvien canviar l’aigua per

de neteja els productes que cal utilitzar, i no

l’habitació se li neteja cada dia, però no es

cada habitació) i pel PRL.

poden barrejar-los o canviar-los. En alguns

fa a fons. Alguns hospitals comenten que

laboratoris també cal treure el residu que

primer netegen i desinfecten el llit i, quan

L. - Netegen amb les màquines i els

deixa el desinfectant.

està sec (perquè no s’hi facin fongs), fan el

fregalls, amb baietes de pal que no deixen

llit abans de netejar l’habitació, ja que el llit

anar partícules o no es trenquen i no

fa molta pols i mentre s’asseca el matalàs,

afegeixen brutícia.

»» Netejant i desinfectant les parets,
el sostre, la maquinària, el mobiliari

»» Fregant el safareig (en cas que n’hi
L. - Tenen molt marcat l’odre de la feina i

hagi).

»» Tenint el carro amb els estris i
materials necessaris per netejar i

C. - Al quiròfan, per exemple, han de netejar

les prioritats, etc., tot i que en determinats

els següents espais: sales d’operacions,

casos no els marquen la prioritat i tenen

C. - A la sala de quiròfan hi ha més d’un

desinfectar i en òptimes condicions

intermedis —amb les piques o rentamans

certa llibertat a l’hora d’organitzar-se la

safareig, on els metges i les metgesses es

d’ordre i neteja.

on els metges i les metgesses es renten

feina. Per exemple: els diuen quina sala

renten les mans abans d’entrar a les sales

abans d’entrar (també s’hi poden rentar

han de netejar, a quina hora poden entrar

d’operacions.

els netejadors/es)—, REA (reanimació,

i a quina hora han d’alliberar-la; tot i que

preanestèsia),

despatxos,

en aquests casos, quan comencen una

R. - Només tenen safareig a la cuina i a la

oficines, habitacions dels estris de neteja

sala l’han d’acabar. Però el procediment

part d’infermeria.

(safareigs), ascensors interns i vestuaris.

a seguir i el tipus de producte a utilitzar

A un Centre d’Atenció Primària s’han de

estan molt fixats i no poden fer la més

L. - En cada secció hi ha un safareig on

la sala. En principi, no han de tocar les

netejar les consultes, els despatxos, les

mínima variació. Només poden netejar la

tenen els estris de neteja, per evitar els

màquines; però poden netejar-les per

sales d’espera, els banys, les sales de

superfície de la maquinària o dels equips

creuaments.

damunt dedicant-se a les superfícies,

reunions, la zona d’extraccions, la zona

(les parts altes), algun mobiliari com les

d’atenció a l’usuari/ària, els passadissos,

taules on es treballa (anomenades taules

»» Traient-se la vestimenta de protecció

puguin interferir amb la contaminació.

etcètera. A urgències netegen la sala de

netes perquè no són poroses i són fàcils

i tirant-la a les escombraries (si és

També poden col·locar bé alguns elements

rajos (la normal i les d’urgències), les

de netejar), els bancs dels vestuaris i les

d’un sol ús) o deixant-la en un cubell

que estan fora de lloc sense moure els

sales d’espera, els boxs, els controls, les

taquilles i els fons dels armaris. Els vidres

per portar-la a netejar.

equips, perquè són molt grossos. En els

sales de lliteres, els banys, l’office, els

els netegen persones especialitzades.

magatzems,

»» Ordenant l’espai i els elements que hi
hagi mal col·locats (caixes de guants,
màquines, etcètera).
L. - No poden modificar cap element de

ja que no es troben coses per sobre que

laboratoris s’intenta que de l’ordre de la

despatxos i les sales de reunions. La neteja

G. - En funció del centre i del tipus de sala,

maquinària i els estris se n’ocupi la gent

de la maquinària de les instal·lacions és

»» Fregant el terra amb el sistema triat

la vestimenta pot ser d’un sol ús o de més

que fabrica; però en alguns casos, si es

superficial i no poden tocar cap utensili

(doble galleda o fregat amb tiràs de

d’un ús. Generalment, la vestimenta es

troben en una sala amb molts utensilis, hi

ni aparell dels/de les professionals, ni

microfibra).

porta a rentar a la bugaderia; només tenen

ha unes caixes on saben què hi va i llavors

vestimenta d’un sol ús en casos específics,

sí que poden fer-ho. Tot el que està net

de la sala, ni de damunt de les taules o
altres superfícies a netejar. Només poden

C. - Al quiròfan només poden utilitzar

com per exemple: en les residències, a la

s’ha d’embolicar amb una bossa fins al

netejar les superfícies quan estan lliures

tirassos

no

cuina, si reben una visita externa (auditoria,

següent ús i s’ha d’identificar amb una

d’utensilis

professionals.

arrosseguen la brutícia. No utilitzen la

etc.) o en cas d’un/a usuari/ària amb algun

etiqueta; per exemple: els estris per pesar,

Finalment, a quiròfan se segueix un

baieta de pal, sobretot pel PRL. El tiràs

tipus d’infecció. En els laboratoris: per a

els lliuradors/es que es deixen al safareig

ordre estricte: en primer lloc, quan entren

té una veta adherent, està en el cubell i

les visites, o en aquells casos en què els

perquè els/les netejador/es els netegin.

després d’una operació, recullen tot el que

és molt més fàcil d’utilitzar, i no és tant

operaris/àries manipulen productes que

hi ha al terra i a les lliteres (per exemple,

perjudicial per a l’esquena com altres

generen molta pols (per exemple, quan

»» Inventariant, sol·licitant i reposant els

el paper), ho posen a les escombraries i

sistemes tradicionals.

pesen els productes que fabriquen). La

materials que faltin (paper higiènic,

majoria de centres tenen una empresa

etcètera).

dels/de

les

de

microfibra

perquè

les treuen fora. Seguidament, comencen a
netejar de dalt cap a baix i de dintre cap

R/H. - El procediment es denomina

externa que s’encarrega de la neteja

enfora (els llums, la llitera i la superfície de

bioneteja: és el mateix que es fa servir a les

d’aquesta vestimenta (bugaderia).

dalt a baix i, per últim, la llitera per sota i el

G-

Comú a tots

C. - A un quiròfan només es reposen els

L. -

Netejador/a laboratori

sales d’operacions, utilitzant la microfibra;

consumibles; per exemple: el paper de la

C. -

Netejador/a clínica,

terra). Normalment, van als cables, que els

però en aquest cas, utilitzen diferents

llitera, el paper de mans, el desinfectant de

deixen pel final (el més de detall).

productes: un pel terra, un per la fusta, i

mans, el sabó i les cremes dels metges i

dos pel WC (desinfectant i desincrustant).

metgesses. Però per a la resta de materials

i planta hospital

En algunes residències segueixen utilitzant

que són mèdics no realitzen aquesta

(habitacions)

l’ingrés del següent pacient, s’ha de fer a

escombra, baietes de pal, etcètera. Només

tasca. Si, per exemple, es troben algun

fons l’habitació netejant-ho i desinfectant-

es frega en casos específics i és per

estri (unes tisores, un bisturí, agulles,

R/H. - Quan el client marxa, coincidint amb

Netejador/a de Sales Blanques

antenir l’espai de
treball i els utensilis en
òptimes condicions

fan el WC.

complet.
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etc.), no el poden tocar i han d’avisar
algú perquè l’agafi. D’aquesta manera,
minimitzen les possibilitats de tallar-se
o punxar-se. A les habitacions tampoc
poden agafar les agulles que s’han deixat

g

»» Recollint els residus que generen en

estionar els residus

els o les infermeres, per exemple.
L1. - A la sala blanca, neta o estèril no hi

»» Recollint els residus, buidant

ha consumibles; per tant, només canvien

contenidors d’escombraires i portant-

el paper i els materials que utilitzin per

ne el contingut als punts de recollida.

netejar (els consumibles de neteja, els
papers de baietes especials, els tirassos,

C. - En una sala d’operacions, els

etc.), o reomplen el desinfectant de les

netejadors/es només recullen els residus

mans quan entren a cada sala.

que no són mèdics (ni els orgànics ni
altres estris, com agulles, etc.), tot i que de

»» Desinfectant i esterilitzant els
utensilis de neteja.

vegades poden trobar-se amb algun residu

l’acompliment de les seves funcions.

R. - Porten el registre de bioneteja; n’hi

sales comunes les gestionen elles, i els/

ha de dos tipus: la diària de cada espai

les professionals assignats a la cuina

que fan, i una altra de tots aquells espais

gestionen els propis residus.

comuns que es fan servir diàriament o que

f

er el seguiment
del pla de treball

orgànic (algun trosset d’osset, etc.) que

s’han de netejar a fons una vegada cada
cert temps. Totes les zones que es fan
servir diàriament i que són susceptibles
de netejar regularment (gimnàs, etc.) es
netegen cada vegada que es fan servir;
i altres coses que no son subsidiàries,
que es fan servir menys, es netegen una
vegada al dia o més (com per exemple,
els WC, que es netegen diferents vegades
al dia, o les habitacions de residents, que
necessiten vàries neteges al dia). En tots

C. - A la sala d’operacions, els netejadors/

escombraries on posen el paper de llitera,

es no desinfecten ni esterilitzen els

etc., que no contenen restes orgàniques.

de totes les activitats i lliurant un

utensilis. En algunes clíniques, els/les

Hi ha uns cubells específics (negres, en les

informe detallat a l’empresa.

infermeres porten els estris a una sala que

clíniques) on els/les professionals sanitaris

es diu esterilització; els netejadors/es fan

(metges i metgesses, i els/les infermeres)

C. - En alguns centres, l’empresa de neteja

de treball a les persones treballadores,

aquest espai (ja que seria com una sala

hi dipositen les restes orgàniques. Quan

subcontractada facilita el pla de treball

així com els protocols de neteja, tot i

blanca, neta o estèril), però no netegen

estan plens, el/la netejador els tapa

i els netejadors/es porten un registre

que la tasca es coordina amb l’empresa

els utensilis. Hi ha una mena de forns on

hermèticament i els posa a una part del

de la feina que realitzen, tant a la planta

subcontractada a través d’una supervisora

els posen i els desinfecten, però tampoc

quiròfan perquè se’ls enduguin a cremar.

com a quiròfan. Registren quan entren i

que treballa al laboratori, i amb la qual es

quan surten i les observacions que cal

fa el tracte directe.

netegen aquestes màquines: només la

»» Portant un registre, fent seguiment

els casos tenen un procediment diferent.
L. - Cada laboratori funciona de manera
diferent. N’hi ha que proporcionen el pla

sala. Tant a quiròfan com al CAP, etc., quan

Per tant, només han de transportar el

tenir en compte, com per exemple: si

estan en un aïllament es desinfecten al

cubell negre tancat. Mai poden aixafar el

han canviat les cortines de la dutxa, si

En d’altres, la coordinadora de l’empresa

moment perquè no hi hagi contaminació

contingut amb les mans per no punxar-

és una alta d’habitació o un repàs, si es

externa dels netejadors/es els lliura el pla

creuada al final de la jornada.

se, en el cas que hi hagués alguna agulla

troben alguna cosa trencada i cal avisar a

de treball de la neteja genèrica, i els/les

per error (perquè van a un contenidor

manteniment perquè ho canviïn, etcètera.

responsables del laboratori els lliuren les

R. - Ho fan els netejadors/es de la

especial) i tampoc poden agafar cap agulla

El control del temps els ajuda a saber

activitats de neteja especials. Per exemple:

bugaderia. Tots els estris i materials

del terra. Els tipus de residus són diferents

quina mitja de temps necessiten per fer

pot succeir que hi hagi una sèrie de sales

que es fan servir per netejar tenen una

en una sala d’operacions o en un CAP, i la

una habitació, entre d’altres aspectes.

que s’ajusten a un període determinat (cada

rentadora d’ús únic que no es barreja

manera de gestionar-los va en funció de la

Després, depenent de la zona a netejar,

setmana, quinze dies), però altres estan

amb res més, i separen els uniformes i els

perillositat del residu; per exemple: els més

la informació a registrar varia: en una

sotmeses a un canvi de lot, de producte, etc., i

tirassos, bàsicament.

perillosos, com els líquids orgànics, les

hospitalització porten el registre d’altes i

ho han de comunicar diàriament a l’empresa

agulles o bosses amb restes d’orina van en

la neteja diària, la neteja dels banys, les

subcontractada perquè no ho sap. A banda,

contenidors que tanca el personal sanitari.

tasques planificades, si és una neteja

també poden tenir uns requeriments fixats

L. - Netegen els utensilis de neteja seguint

a fons (parets, etc.) o rutinària, entre les

pel procés de producció. Les prioritats

que són d’un sol ús. Alguns laboratoris

R/H. - Treuen les escombraries, les

intervencions a la sala d’operacions o la

venen marcades per la coordinadora o

G-
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gestionen amb l’empresa subcontractada

tovalloles, etc., de les habitacions de les

neteja terminal a quiròfan (al final de la

el mateix laboratori i en alguns centres,

L. -

Netejador/a laboratori

les baietes que fan servir, o bé els donen

plantes.

jornada, que és quan es neteja a fons).

disposen d’una persona interna a l’empresa

C. -

Netejador/a clínica,

un protocol. Per exemple, hi ha estris

A quiròfan hi ha diferents espais que

que supervisa a la persona coordinadora de

L. - Tampoc toquen els residus orgànics

s’han de netejar; per exemple: la sala

l’empresa de neteja externa.

(mostres, etc.; això ho fan els operaris

d’operacions, la REA (espai de reanimació)

durant

residus

el passadís brut, el passadís net, les

En relació al tipus de registres de la

considerats urbans, com paper, plàstics,

piques, les farmàcies, els vestuaris, els

feina, alguns laboratoris nomes porten

cartró no contaminat, etc.

despatxos, l’ascensor, les crocs (les

el registre dels WC perquè ve marcat per

unes baietes rebutjables.

Netejador/a de Sales Blanques

que hi dediquen.

R. - Quan realitzen les seves funcions, les

poden retirar, amb protecció. Hi ha unes
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sabates), etc., i han d’especificar el temps

el

dia),

només

els

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
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(habitacions)
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> APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP

llei; la resta d’espais han de notificar què

Seguint amb els laboratoris, tant les

han netejat i apuntar les observacions

parets, els vidres, les màquines, etc.,

dels aspectes rellevants que han succeït

com els estris (que es deixen al safareig

Actualment,

al llarg de la feina o qualsevol anomalia

per netejar), quan s’han acabat de

substituir

que observin. Altres laboratoris, en el cas

tendència

de

Pel que fa a algunes particularitats dels

químics

per

diferents espais, per exemple, convé

netejar, s’han d’identificar amb una

sistemes de neteja i desinfecció menys

destacar que els quiròfans es netegen

de les sales blanques o els anomenats

etiqueta on es posa la data de la neteja,

tòxics, com per exemple, amb l’ús d’ozó.

a fons només a la nit, perquè tenen

ambients de microbiologia, tenen uns

qui l’ha netejat i amb quin protocol.

A través d’estudis s’ha comprovat que

més temps; cal tenir en compte que per

registres específics i han de seguir uns

L’operari/ària de fàbrica, d’aquesta

els productes químics, en dosis elevades,

esterilitzar la sala d’operacions s’han de

procediments en cada neteja diària; a més,

manera, sap que allò està net i pot

poden resultar cancerígens en un elevat

realitzar 3 neteges, i entre una i l’altra s’ha

hi ha protocols de neteja mensual més

utilitzar-ho. Treu l’etiqueta i en posa

percentatge de possibilitats per a la

de deixar un temps perquè un producte

profunda. Hi ha altres sales (per exemple,

una altra per identificar que està en ús.

persona que els respira. Igualment, els

actuï o marxi. Entre operació i operació

aquelles

les

Aquestes etiquetes les enganxen als

productes que s’utilitzen estan diluïts.

només tenen 15 minuts per deixar el

mostres) que són crítiques i son d’obligat

protocols de fabricació per demostrar

Tenen uns dispensadors de tots els

quiròfan net i desinfectat entre dues

compliment. En tot cas, les prioritats les

que s’ha utilitzat un equip net. A part,

productes que estan en estat pur i es

persones. Aquest és un temps de neteja

marca el laboratori. Finalment, també hi

es registra en un llibre, però també amb

dilueixen en aigua en la proporció indicada.

relativament curt i s’ha d’anar ràpid, de

ha altres tipus de sales que no són tant

l’etiqueta, tot i que hi ha laboratoris que

Ja hi ha clíniques que estan introduint la

manera que no es pot fer una neteja

crítiques: el netejador/a es pot organitzar

prefereixen fer-ho per sala i per equip.

màquina d’ozonització, la qual, a través

exhaustiva tret que algú sigui al·lèrgic al

d’un procés químic, aconsegueix un poder

làtex o s’hagi operat una persona amb

desinfectant del 99.7%. Les empreses de

infeccions. També netegen la REA (espai

neteja entrevistades comenten que, de

de reanimació) abans que entrin algú a la

moment, han introduït petites màquines

sala d’operacions i després de la operació,

d’ozonització a les habitacions, perquè

mentre el/la pacient es desperta.

on

s’emmagatzemen

més autònomament.

existeix
els

la

productes

desinfecten l’ambient i treuen l’olor, però no
a les sales d’operacions: “Com que només

Les netejadores de quiròfan destaquen

és aigua (encara que fa olor de lleixiu)

que el pitjor de la seva feina és haver de

genera desconfiança (te’l pots beure),

treballar amb poc marge de temps (han

sobretot pels quiròfans, però ja s’utilitza per

d’ajupir-se i aixecar-se amb agilitat) i

les habitacions perquè no és nociu i va molt

traginar els cubells. I el que valoren és

bé per a les persones que tenen al·lèrgies”.

que treballen per un objectiu comú amb

A banda de conèixer els conceptes i l’ús

els professionals sanitaris i, en general,

dels EPI, també fan el curs de PRL per

se senten molt valorades pels metges i

aprendre de quina manera han d’actuar

metgesses, infermers/es, etc.; tot i que

en situacions crítiques; per exemple: on

hi ha professionals de la neteja a qui els

situar-se quan entra una persona infectada

agrada més la planta de cirurgia que la

o què han de fer si els cau una ampolla d’un

de les habitacions, perquè tot i que han

producte químic al terra, entre d’altres.

de treballar amb presses la feina és més
autònoma i en canvi, a planta, s’han de

Una situació crítica és el cas d’un

seguir més indicacions, que van canviant.

aïllament, és a dir, quan a un/a pacient se
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l’aïlla perquè hi ha risc d’infecció. Cal tenir

En relació a les categories professionals

en compte que aquests aïllaments són de

en

contacte, però si posen les mesures de

assignats/des

seguretat fixades per l’EPI i el PRL no hi ha

repassos i, en el cas que es consideri

G-

Comú a tots

cap perill perquè un/a netejador/a no entra

oportú,

Les

L. -

Netejador/a laboratori

mai en contacte directe amb els pacients.

coordinadores entrevistades consideren

C. -

Netejador/a clínica,

Les superfícies les toquen amb guants,

que aquesta polivalència és important per

per tant, “si segueixen els protocols no

cobrir substitucions i també per enriquir

es poden contagiar, però la ignorància fa

la feina de les persones: “Una persona que

i planta hospital

que s’agafin pors; quan hi va haver el brot

fa habitacions és molt mecànica i sempre

(habitacions)

de l’Ebola els van donar formació, tot i que

se li pot escapar alguna cosa. En canvi, si

els treballadors/es patien.”.

ve algú nou és més possible que pugui

un

hospital,

poden

a

els

netejadors/es

planta
fer

fan

altes

quiròfans.

i

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
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aportar millores i maneres diferents de fer
les coses. I a la persona que fa altes, la
poses a urgències i enriqueix les funcions,
perquè la gent aporta maneres diferents de
treballar, idees, etcètera. Quan un/na només
està fent una feina que és sempre igual, la fa
mecànicament; en canvi, quan li donen una
feina nova ho veu com un repte, adquireix
competències, etcètera”.
Els

netejadors/es

de

residències

i

hospitals no acostumen a tractar amb
proveïdors o empreses externes; són les
persones responsables de la bugaderia, les
que hi parlen. Generalment, les màquines
de la bugaderia són d’una empresa
proveïdora externa que dimensiona tota

REQUERIMENTS
COMPETENCIALS

la dosificació, i els/les responsables
d’aquest espai gestionen amb aquesta
empresa directament.

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES
Les competències tècniques d’un/a
netejador/a d’una sala blanca, neta o estèril
són el conjunt de coneixements relacionats
amb aquells conceptes i tècniques necessaris
per l’òptim acompliment de les seves funcions
dins de la sala:

24
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COMPETÈNCIES
TÈCNIQUES
Les competències tècniques

»» Coneixements de les característiques

d’un/a netejador/a d’una sala

i funcionament de la sala blanca, neta

blanca, neta o estèril són el

o estèril (tipus de classificacions de

conjunt de coneixements

les sales).

relacionats amb aquells

utensilis i la maquinària (aspiradors
especials de filtre total HEPA).
G. - En general, les baietes i els tirassos
de microfibra. També, productes químics

conceptes i tècniques

C. - Un quiròfan sempre ha d’estar molt

varis segons la naturalesa de la sala:

necessaris per l’òptim

més estèril que, per exemple, la farmàcia

generalment, són desinfectants, sobretot;

acompliment de les seves

del mateix quiròfan, tot i que estigui dins

encara que en els espais més crítics, com

funcions dins de la sala:

del mateix espai.

els quiròfans, només se n’utilitza un de sol
perquè no es barregin els vapors químics.

»» Coneixements i ús metodologies de
neteja les diferents zones.

C/H. - La maquinària només l’utilitzen

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

els operadors/es especialistes, i com que
L. - No és el mateix una sala on

la formació és interna, pot fer-la un/a

s’empaqueta o s’estotja que una sala de

netejador/a que vulgui especialitzar-se

fabricació, per exemple.

(tractaments de terres, vidres, formació en
alçada, góndola, etcètera).

»» Coneixements i ús dels
procediments a seguir per efectuar

L. - Fan servir aspiradors normals,

la neteja i desinfecció: protocols de

tirassos, baietes, papers que no desprenen

manipulació.

partícules, etcètera.

C. - En els hospitals cal conèixer els tipus

»» Coneixements del vestuari que han

de microorganisme i els protocols que

de portar per netejar: equip protecció

s’apliquen a cadascun.

personal (EPI).

»» Coneixements dels tipus, de les

Les competències bàsiques d’un/a netejador/a
són aquell conjunt de coneixements
reconeguts en un determinat context
socioeconòmic com a prerequisits de
funcionament social i empresarial.

C. - Només es consideren com a EPI els

característiques tècniques i ús dels

guants, tot i les característiques de la

productes de neteja.

vestimenta, explicades en l’apartat de
funcions.

G. - Dintre d’una sala d’operacions només
es fa servir un producte, però també és

»» Coneixements de la normativa,

important conèixer-ne les característiques

tant dels procediments com dels

i tècniques d’ús.

productes de neteja i del vestuari.

L. - Bàsicament, per seguir el protocol i

C. - Per exemple: dins del protocol, si

els EPIS, com a precaució pel professional

els cau el producte químic en estat pur

que l’ha d’utilitzar. Per exemple, per saber

perquè li han donat un cop, han de saber

la importància de l’ús de mascaretes,

com procedir per netejar-ho; o, en el cas

d’ulleres, etc., a l’hora d’utilitzar productes

que es trobin estris, han de saber que no

que són contaminants.

poden tocar-los perquè és infermeria qui
ho ha de recollir.

»» Coneixement dels tipus i
característiques i de l’ús dels
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COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

automàtics de productes i han de saber
calcular la dosis de producte que han de
posar en un cubell o canviar la dosificació
depenent si és un aïllament, etcètera.
En canvi, en els laboratoris entrevistats,
intenten que els càlculs de les barreges,
etc., en el protocol no ho faci el netejador/a

Les competències bàsiques

»»

d’un/a netejador/a són aquell

Coneixement del català i castellà, escrit,

per evitar errors.

parlat i llegit (B1). Nivell bàsic o mig.

conjunt de coneixements

»» Competències digitals nivell bàsic

reconeguts en un determinat

C/H. - En general, els centres requereixen

(principalment, correu electrònic,

context socioeconòmic com a

un

WhatsApp i aplicacions mòbils).

prerequisits de funcionament

llengües oficials, parlat, escrit i llegit.

social i empresarial.

Principalment, ho necessiten per parlar

G. - En un futur, les competències digitals

amb els/les professionals sanitaris (a

es requeriran per utilitzar les aplicacions

una sala d’operacions, amb els metges o

que permeten portar el control de la feina

metgesses, caps d’infermeria) i a la planta,

i el registre informàtic del seu seguiment.

nivell

mig

d’una

de

les

dues

amb els/les pacients i familiars. També es
requereix per comprendre les indicacions

En alguns centres ja estan introduint

i poder registrar la informació de la feina

aplicacions per portar el control del pla de

que han fet.

treball, les habitacions o espais que s’han
netejat i les observacions, ja que d’aquesta

R. - En algunes residències es requereix la

manera no depèn de la lletra que faci cada

comprensió d’alguna llengua estrangera

professional. També es requereixen les

per poder comunicar-se amb pacients i

competències digitals per poder fer els

familiars. Però, com a mínim, es requereix

cursos de prevenció en línia, accedir al núvol

un nivell bàsic de castellà de parla,

per veure les nòmines, els contractes, etc.,

escriptura i comprensió (per exemple, per

i utilitzar el correu electrònic i el WhatsApp

registrar la feina que han fet). També es

per comunicar-se amb el centre.

valora un nivell bàsic de català perquè una
gran part de la clientela és catalana.

»» Coneixement i ús de les tècniques
de gestió de la prevenció de riscos

L. - Es requereix un nivell mig de

laborals específics del sector.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Les competències transversals es poden agrupar en
tres grans categories: les d’identificació, les de relació
i les d’afrontament.
Les competències transversals són un conjunt
integrat de coneixements, habilitats, aptituds i
actituds necessàries per a l’òptim acompliment de les
funcions i les tasques requerides en un lloc de treball,
amb un fort component de transferibilitat i aplicació a
contextos i professions molt diferents.

comprensió en castellà i català per
poder llegir els procediments i els fulls

G. - Totes les empreses fan formació

de seguretat dels productes i, també, de

interna

parla per poder comunicar-se amb els

adquireixin

tècnics/ques de laboratori, tot i que poden

tècniques específics de cada sector.

fer-ho en català o castellà, indistintament.

Fan un curs intern abans de començar a

També es requereix escriure en català

treballar de forma obligatòria, i al cap d’un

o castellà per registrar la informació de

any es torna a refrescar.

perquè

els

aquests

treballadors/es
coneixements

i

la feina feta i fer les correccions en els
documents de registre. També es valora

»» Coneixements bàsics dels sistemes i

el català per poder relacionar-se amb els

de les pràctiques de gestió de residus

companys/es.

(reciclatge a nivell domèstic).

»» Domini del càlcul funcional. Nivell

G. - Tret de les especificitats de cada tipus

mig (principalment saber sumar,

d’activitat, només es requereix un nivell

restar, multiplicar, dividir).

bàsic, ja que la majoria d’empreses fan
un reciclatge molt semblant al domèstic

C/H. - Depèn del centre, hi ha dosificadors
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COMPETÈNCIES D’IDENTIFICACIÓ
COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Aquest grup de competències
estan relacionades amb
l’anàlisi tant de les pròpies
capacitats com de les
característiques de l’entorn,
en general i, del lloc de

a

joc, amb l’objectiu d’identificar els

de l’entorn, en general, amb l’objectiu

propis punts forts i els aspectes a

d’assolir un òptim acompliment de les

millorar.

responsabilitats i funcions que implica el
projecte o activitat que cal desenvolupar.

Es fa evident quan...

utoconeixement

treball, en particular. Les

(2) sap si pot fer sol/a la feina o necessita

R/H.- Disposa d’evidències de les funcions

Conèixer les normes escrites i no

ajuda; (3) reconeix quan s’ha equivocat

i tasques que fa de forma correcta i de les

escrites que regeixen les relacions

per evitar que torni a passar; per exemple:

que no fa de forma tant òptima. És capaç

entre els diferents càrrecs i tenir

si s’adona que no ha utilitzat un producte

de posar mesures per poder millorar la

clares les tasques i funcions en

quan era necessari o s’ha deixat alguna

seva feina sense que li ho diguin els seus

relació amb el lloc de treball.

part de la sala per netejar, ho comunica i

responsables.

Es fa evident quan...

indica exactament el temps que ha passat,

competències que es

Capacitat per reconèixer les pròpies

ja que la neteja variarà en funció del temps

C. - Quan ha comès un error o no ha fet una

consideren clau pels perfils

potencialitats i limitacions en relació

que la sala s’ha mantingut bruta.

feina de manera correcta ho comunica al

professionals estudiats són:

amb l’àmbit laboral per construir una

company/a del torn següent perquè pugui

R/H. - És molt discret/a i respectuós/a

l’autoconeixement, la situació

imatge professional, realista i positiva

continuar amb la feina de forma òptima,

amb els pacients i residents: intenta fer

en el context, la disposició a

que permeti situar-se amb confiança i de

de manera que contribueix a mantenir una

el mínim soroll possible quan treballa;

l’aprenentatge i el pensament

manera ajustada al mercat de treball.

Capacitat de construir una imatge

relació satisfactòria amb els companys/

no crida quan entra a una habitació; no

professional realista i positiva.

es. Per exemple, reconeix i comunica a la

deixa el carro al mig de la sala, passadís o

companya o supervisor/a que no ha deixat

habitació; posa correctament el cartell de

el carro en òptimes condicions.

precaució d’un terra lliscant; no parla de

analític i crític.

Es fa evident quan...

la informació que afecta altres persones;

Conèixer les responsabilitats, funcions
i tasques a assumir i les competències
G. - Transmet una bona presència (porta

estàndards de qualitat perquè l’empresa

amb molta discreció; no explica mai res

requereix el lloc de feina.

molt nets i ben posats l’uniforme, la còfia,

pugui superar les nombroses inspeccions

del que sent i té molta paciència perquè

etc.), compleix les normes bàsiques

que té i, en cas contrari, quan l’alerten d’un

hi ha persones que ho estan passant

d’higiene i durant la jornada en fa un

problema, sap identificar si la feina no està

molt malament, tot i que els pacients

manteniment per no deixar la sala amb

correctament realitzada o bé ho reconeix

de vegades no es comuniquin de forma

mala olor corporal. Té molt present que

quan li ho expliquen.

òptima o ho facin amb formes més

R/H. - Posa en joc les competències

per molt que netegi una habitació, si no

necessàries

s’ha posat desodorant farà mala olor.

per

realitzar

encara

que

les

seves

agressives.
L. - Coneix la importància de seguir un
procediment i la rellevància de les normes

R.

directament relacionades amb una funció

G. - Manté el carro net i endreçat i no es

de seguretat; quan acaba, revisa el treball

procediment

específica. Per exemple, no li costa

deixa aliments ni begudes damunt del carro

que ha fet seguint el protocol i identifica

compleix totes les normes que li han

comunicar-se, expressar-se o relacionar-

(l’entrepà, la botella d’aigua, etcètera).

què hauria pogut fer millor, o si s’ha deixat

traslladat, encara que no estiguin escrites

alguna cosa, i ho comunica al responsable.

en un protocol, etc., amb un somriure i

funcions,

no

estiguin

se amb els altres, sobretot quan no està
obligat a parlar amb els/les pacients (per

L. - No utilitza maquillatge perquè sap que

exemple, quan es fan repassos i el pacient

pot contaminar, ni porta joies, etcètera. A la

i la família són dins de l’habitació).

indústria farmacèutica, no està permès l’ús
de maquillatge a les sales de producció.

C. - Sap que continua essent un/a bon
professional encara que en moments
d’estrès
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C. - Sap si la feina que realitza compleix els

a

quiròfan

els

professionals

sanitaris li donin coordenades d’una manera

Reconèixer i confiar en les pròpies

més brusca degut a la pressió que viuen.

capacitats, coneixements, habilitats,

s

-

Segueix

tots

els

passos

definit

per

l’empresa

del
i

amb amabilitat.
L1.- Els seus comportaments estan
alineats amb els de la resta de l’equip. Per

ituació en el context

exemple: quan treballa en el mateix espai

G-

Comú a tots

dels/de les professionals del laboratori, no

L. -

Netejador/a laboratori

destaca fent soroll o iniciant converses

C. -

Netejador/a clínica,

amb els/les netejadors/es o amb la resta
de l’equip, etc.; coneix el motiu de les
per

identificar,

avaluar

i

normes de seguretat de cada empresa, les

i planta hospital

els

segueix i sap molt bé per què fa les coses.

(habitacions)

etc., i revisar de manera sistemàtica

Capacitat

L. - (1) Coneix els seus límits per no

(autoavaluar) les funcions i tasques

comprendre

cometre errors que podrien posar en perill

que estem executant, així com les

requeriments, les normes escrites i no

la seva seguretat o la dels companys/es;

competències que estem posant en

escrites de l’organització on treballa i

les

característiques,

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
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que l’empresa proposa per millorar els

o de l’inspector/a sobre una tasca que

unes necessitats especials, si ha d’anar al

Coneix la posició dintre de la jerarquia

seus

per

no estava ben feta; incorpora els nous

metge més tard (des de recepció, cuina,

de responsabilitats i funcions; sap on

aprendre tècniques noves i aportar aquest

procediments que sorgeixen a causa de

neteja...). Ha d’entendre tota la informació

comença i on acaba el rol que s’està

coneixement com un valor afegit al centre

noves infeccions, etcètera.

i les implicacions de les accions, dels

exercint, així com els de la resta.

(com ara els ozonitzadors o la microfibra,

Es fa evident quan...

coneixements

i

s’interessa

canvis, etc., que afectin directament la

que són elements nous que han anat sortint);

R. - Davant d’una situació és capaç

també té interès per conèixer i aprofundir

d’incorporar

aspectes tècnics que estan relacionats

funcionat en contextos similars anteriors.

una

solució

que

li

seva feina.

ha
L. - Ha de comprendre el perquè de la
feina que fa i quin impacte té, i quan té

amb la seva feina (infeccions, patògens,
G. - Coneix la funció general de cada una

etc.), encara que no siguin coneixements

L. - Encara que el tipus de feina sigui

una dificultat sap reconèixer on és el

de les persones amb les que es relaciona

requerits pel seu lloc de treball.

estable, quan surten nous requeriments

problema; entén i sap interpretar el full

ha d’estar disposat/da a seguir el nou

de seguretat coneix les implicacions que

directament, així com el tipus i nivell de
responsabilitat que tenen (principalment,

R/H. - Aprèn i incorpora els procediments

procediment i té interès per saber el perquè

pot tenir no seguir-lo i, si no hi ha una

dels metges i metgesses, infermers/es,

específics del centre on treballa i participa

d’un mètode, protocol, etc., perquè així

informació apuntada, pot tenir la iniciativa

caps d’infermeria, responsable de zona

als cursos interns activament.

pren més consciència de la importància

necessària per prendre una decisió.

de seguir-los.

de netejadores, coordinadora, etc.), i no
L. - Aplica els nous sistemes, productes,

s’extralimita en les seves funcions.

etc., que l’empresa decideix introduir en

d

cada moment, fa la formació pertinent amb
actitud positiva i participativa i s’interessa
per l’impacte de la seva feina més enllà del
que és estrictament la neteja; quan se li diu
que ha de fer una cosa, sap la importància

isposició a
l’aprenentatge

de la tasca que realitza i l’impacte que té

p

Aplicar el raonament creatiu, inductiu i
conceptual per trobar la millor solució

ensament analític o
crític

la seva feina en el resultat de l’activitat

a un problema, i establir prioritats per
actuar i entendre els avantatges i els
desavantatges de cada decisió. Tenir
capacitat d’abstracció i de diferenciar
les coses importants o prioritàries de

global quan no es fa bé (per exemple, per la

les que no ho són.

possibilitat de contaminació del producte

Capacitat per identificar i comprendre

que fabrica el laboratori).

una situació o un problema complex i no

Capacitat per valorar l’aprenentatge com

evident: ser capaç d’interrelacionar-ne els

un element per al desenvolupament i

components i reconèixer-ne les causes i

Es fa evident quan...

les conseqüències o implicacions; establir

C/H .- Identifica aspectes importants del

els interessos i les necessitats de

Seleccionar i transferir coneixements,

interrelacions i vincles causals entre

dia a dia (zones de millora, oportunitats,

millora. Mantenir una actitud positiva

capacitats,

situacions i/o problemes que aparentment

amenaces, etc.) que els supervisors/

vers

adquirits en experiències prèvies a les

no estan connectats.

es no veuen: per exemple, si observa

la millora professional, i per reconèixer

les

l’aprenentatge
competències

per

optimitzar

professionals

i

desenvolupar amb èxit l’activitat laboral.

Identificar

les

d’aprenentatge

i/o

necessitats
formatives

en

habilitats

i

actituds

situacions actuals, ja siguin pròpies

alguna cosa que està malament i pot

o dels companys/anyes. Demostrar

desencadenar o explicar que hi hagi un

predisposició

problema en el centre (fongs, etc.), encara

a

aprendre

de

les

situacions noves i dels imprevistos, els

Saber llegir, analitzar i avaluar la

canvis i els problemes del flux de treball.

informació clau en el procés. Entendre,

Es fa evident quan...

i

acceptar

la

millora

requeriment

C/H. - Aprèn conceptes i tècniques noves

indispensable per al desenvolupament

necessaris per realitzar diferents funcions

professional i personal.

en diverses posicions (per exemple, a

permanent

com

a

Es fa evident quan...
C/H - Participa proactivament als cursos

assimilar i elaborar la informació, i
utilitzar-la per executar el treball de
forma òptima.

relació amb el seu lloc de treball.
Incorporar

que no sigui de la seva responsabilitat.

planta i a quiròfan).

Es fa evident quan...

G-

Comú a tots

L. -

Netejador/a laboratori

C. -

Netejador/a clínica,
CAP, cirurgia, etc.

R. - Llegeix i comprèn el contingut del

R/H. - Netejador residència

registre d’informació especial on els

i planta hospital

C. - És capaç de millorar una feina

responsables

(habitacions)

després d’haver rebut en el passat una

importants del mateix dia. En aquest

valoració negativa d’un/a responsable

document hi ha molta informació: si una

apunten

els

aspectes

persona se’n va, si està en aïllament, si té
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> APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP

cap aspecte a l’atzar. Tal com comenta

important trobar el motiu del problema, de

una responsable d’un centre, “en el nostre

la contaminació creuada, etcètera.

La competència d’autoconeixement és

Els

moltes

sector, totes les normes que formarien

molt important perquè es troben persones

inspeccions i quan tenen un problema de

part de les regles no escrites en d’altres

Els canvis que viuen les institucions

que no identifiquen que no realitzen les

producció, per poder trobar el problema,

(per exemple, el respecte) estan tant

hospitalàries són importants i van a

seves funcions de la manera més correcta.

és molt important que els/les netejadors/

integrades que, en aquest tipus de centre,

remolc de l’evolució del personal sanitari

En moltes ocasions les persones no

es reconeguin quan la seva feina no ha

són normes que cal seguir; per exemple:

per donar resposta a noves infeccions,

saben quines competències es necessiten

estat feta correctament, perquè pot ser el

tenir un somriure a la cara és un valor que

tècniques, etcètera. Són novetats que

per

motiu d’un problema més greu.

està incorporat en el sector”. Una altra

tindran un impacte en la seva feina i hauran

netejar

aquests

tipus

d’espais,

laboratoris

segueixen

habilitat important, que es considera una

d’actuar en conseqüència (per exemple, el

són capaces de netejar i deixar neta la

Quant a la competència de situació

competència corporativa perquè es basa

netejador/a haurà d’adoptar un canvi de

seva casa, també poden fer-ho en una

en el context, un netejador/a “s’ha de

en una norma de funcionament, és la de

procediment davant d’un nou brot).

sala blanca.

comportar com un/a fantasma; les coses

no explicar aspectes privats dels pacients

han d’estar netes, però no ha de molestar

o de les famílies. A part del que veuen els

a ningú i no s’ha de fer veure gaire”.

mateixos/es netejadors/es, les famílies

principalment, perquè consideren que si

Les empreses també valoren molt que la

són moltes vegades les que expliquen

persona reconegui el nivell de motivació
cap aquest tipus de feina perquè si no li

En general, a les residències tenen uns

coses del seu àmbit privat. Per aquest

agrada i la vol deixar a curt o mig termini,

procediments molt estrictes que han de

motiu fan cursos específics, tot i que la

l’empresa no hagi d’invertir temps i diners

seguir; per tant, tenen molt poc marge

llei de protecció de dades ja comporta que

en formar-la.

per fer variacions, improvisar o deixar

hagin de mantenir la màxima discreció.
Pel que fa a la disposició a l’aprenentatge,
és una competència molt valorada en
aquest sector, que està evolucionant
en molts nivells. És important, perquè
els procediments en cada centre son
específics.

La

residència

comenta:

procediments

són

responsable
molt

“Els

d’una
nostres

propis,

són

mètodes que només seguim a la nostra
empresa. [Els netejadors/es] han de portar
la motxilla del que saben, però també han
d’estar disposats/ades a aprendre tots els
procediments, que són molt específics”.
La mateixa responsable considera que
“estan aprenent cada dia: cada dia hi
ha situacions diferents i han d’encaixar
situacions noves; això ho genera el fet de
treballar amb persones, principalment”.
En els laboratoris no hi ha grans canvis,
sobretot quan un protocol funciona,
però els netejadors/es han de saber per

G-

Comú a tots

què fan les coses i quin és l’impacte de

L. -

Netejador/a laboratori

la seva feina. En el cas que s’obtinguin

C. -

Netejador/a clínica,

uns resultats que no són adequats en
la fabricació, el primer que es mira és

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència

com s’ha fet la neteja; per aquest motiu,

i planta hospital

és molt important que el netejador/a

(habitacions)

comuniqui si ho està fent bé o no sense
por a rebre represàlies, perquè és més
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COMPETÈNCIES DE RELACIÓ

L. - Segueix el pla de treball i les indicacions
del seu supervisor/a, pregunta si té algun
dubte i evita fer variacions de cap tipus; en

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Aquest grup de competències
incorpora un ampli ventall
de processos relatius a com
establim una relació amb els
altres i amb l’entorn.

C

neteges especials, pregunta a la persona
responsable sobre les particularitats;
sap quan acabarà la fabricació cada

elació interpersonal

operari/a i quan ha de quedar la sala neta i

omunicació

al coordinador/a per millorar l’activitat

preparada per a la fabricació següent, etc.;

Capacitat

global (manteniment, neteja, etcètera).

escolta les indicacions dels tècnics/ques

se amb els companys/anyes de feina,

i

habilitat

per

relacionar-

del laboratori.

altres professionals de l’entorn laboral,

L.- Explica la feina que ha realitzat al

la clientela, etc., de manera satisfactòria

supervisor/a directe i trasllada totes

mantenint

les observacions, les incidències, etc.,

constructiva. Actitud oberta a gestionar

assertiva

i

Saber

llengua

les relacions amb respecte, establir

catalana i castellana, tant a nivell oral

relacions professionals en base a la

entendre) mitjançant el llenguatge verbal,

com escrit. Pel que fa al nivell escrit,

confiança i la cooperació, demanar i oferir

estudiats són: la comunicació,

el no verbal i l’escrit, amb gestió de la

saber escriure i llegir en aquestes

ajuda sempre que sigui necessari.

la relació interpersonal i el

diversitat de llengües requerides, amb l’ús

treball en equip.

de diferents suports, amb el domini de les

Saber escoltar de forma activa

normes sociolingüístiques i l’adequació a

informació,

les diferents funcions i al context laboral.

opinions, etc., i fer les preguntes

Capacitat d’interaccionar (expressar i

pels perfils professionals

en

actitud

forma concreta, clara i a temps.

grup que es consideren clau

comunicar-se

una

relatives a la feina que està fent o ha fet de

Les competències d’aquest

dues llengües.
ordres,

Es fa evident quan...

indicacions,

Establir relacions professionals i

necessàries per poder donar una

Expressar

amb

pensaments,
vivències,

seguretat

idees,

emocions

opinions,
emprant

C/H.

omple

la cooperació. Reconèixer l’autoritat

persones amb les que s’interactua.

correctament la planificació setmanal i

de les persones amb major grau de

mensual de les tasques de neteges a fons

responsabilitat.

Es fa evident quan...

-

Llegeix,

compren

i

que ha de fer, i sap interpretar el quadre
que reflecteix la tasca planificada (com,

llenguatge verbal (vocabulari, ritme

per exemple, el dia que s’ha de fer, entre

Es fa evident quan...

i entonació), el no verbal (gestos,

C.- Si no sap interpretar el quadre de la

mirada, expressions facials, postures,

planificació (que ha de llegir, omplir i signar),

etc.) i l’escrit de manera ajustada per

pregunta els aspectes del funcionament

R. - Cada dia llegeix el registre d’informació

i assertiva amb els/les professionals

tal que el missatge arribi de forma

o contingut que no li queden clars; quan

especial en el qual els/les responsables

sanitaris que organitzen i planifiquen el seu

clara i comprensible.

necessita alguna informació, un eina, etc., la

registren aspectes importants del mateix

treball, ofereixen coordenades i indicacions

pregunta o la demana (per exemple: si va a

dia (per exemple: si una persona marxa del

o necessiten el seu suport en algun

una habitació i no troba la paperera, abans

centre, si una persona està en aïllament,

moment (metges i metgesses, infermeria i

de decidir no posar la bossa de brossa

si una persona te unes necessitats

supervisors/es, auxiliars, etc.), directament

pregunta per què no n’hi ha o demana per

especials, si el metge o metgessa visitarà

i indirecta: a quiròfan, entre operació i

C/H. - En finalitzar el seu torn, ofereix pel

l’encarregat/da de portar la paperera); quan

més tard, aspectes de la recepció, de

operació, a les habitacions de planta, etc.;

mitjà establert (escrit o verbalment) la

té una dificultat i no pot completar una

la cuina, neteja...) i, si cal, escriu el que

reconeix i segueix les indicacions de la

informació que necessita el companya/a

tasca, demana ajuda (per exemple: si no pot

cregui oportú.

persona coordinadora, a qui demana ajuda

del torn següent perquè faci correctament la

obrir el dispensador de paper o sabó, no el

seva feina; ofereix la informació necessària

deixa buit; sinó hi ha escombreta al WC, no

L. - És capaç de llegir i entendre els

derivar en risc de conflicte emocional (per

a les persones amb les que interactua,

el deixa sense netejar; o quan veu alguna

protocols a seguir i sap llegir, escriure

exemple, quan un/a pacient el/la increpa).

de forma directa o indirecta (pacients i

cosa bruta que no és responsabilitat seva,

o

familiars), adaptant la seva comunicació als

també ho pregunta).

estructurada, clara i entenedora.

altra informació clau).
C/H. - Es relaciona de forma amable

o suport quan està en una situació que pot

emplenar

els

registres

de

forma
L1.- Es relaciona de forma satisfactòria
amb els operaris/es de fàbrica (tècnics/

propis factors personals (una persona gran,

Netejador/a de Sales Blanques

personals basades en la confiança i

resposta òptima a la situació́ o a les

el

Es fa evident quan...
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L. -

Netejador/a laboratori

C. -

Netejador/a clínica,
CAP, cirurgia, etc.

un/a jove, una persona d’una procedència

R. - Segueix i incorpora les normes

ques de laboratori, etc.), amb els quals

diferent a la seva, etcètera).

(formals i informals) i les coordenades per

s’ha de coordinar per poder fer la seva

i planta hospital

poder fer una feina, tant si correspon a les

feina, principalment en els moments en

(habitacions)

R. - Registra la feina realitzada per escrit

seves funcions com a aquelles en les que

què deixin lliure la sala o hagin de coincidir

i comunica tota la informació que serveixi

pot ajudar.

en el mateix espai.

R/H. - Netejador residència
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Reconèixer i valorar positivament les

R/H. - Ofereix un missatge clar, entenedor

realitzacions i els èxits professionals

i assertiu sobre el seu rol als pacients

dels companys/anyes. Confiar en

i familiars, i informa (si cal) sobre les

les seves aportacions. Oferir-los-hi

funcions i les tasques que pot fer i les

i demanar-los-hi ajuda quan sigui

que no pot fer, sobretot quan li demanen

necessari.

ajuda; quan un/a pacient o resident ha

t

exemple, pot haver tingut imprevistos que
hagin alterat substancialment el seu pla
de treball i demana un reforç per intentar

reball en equip

acabar la feina).
R.- Comprèn que l’acció d’un company/a

tingut un problema (per exemple, ha

Es fa evident quan...

pot interferir amb la pròpia tasca, però

vomitat o s’ha defecat al damunt), el/

Capacitat

forma

no perd de vista que l’objectiu és comú:

la tracta amb respecte i tacte i és molt

cooperativa i coordinada amb totes les

vetllar pel benestar del/de la pacient.

per

treballar

de

atent/a amb la seva família; té molt

persones que formen un equip, col·laborar

Per exemple: quan un familiar li diu que

C/H. - Reconeix les situacions de risc de

present l’estat emocional de les persones

en la realització de les tasques i entendre

al/a la resident li falta alguna cosa o que

conflicte emocional amb l’objectiu de no

que estan malaltes i el de la seva família,

que es treballa per a un objectiu comú.

s’ha produït un error amb alguna tasca

malmetre les relacions interpersonals

encara que no sigui la seva feina oferir-

de bugaderia, pot comunicar a bugaderia

com a conseqüència d’interpretacions

los recolzament; respecta les normes

la petició, sense recordar-li que no és

poc ajustades a la realitat (per exemple:

d’educació bàsica amb els/les pacients i

si ha de continuar netejant un espai que

familiars i és discret/a quan entra a una

Saber treballar de manera coordinada

responsabilitat, és un gest que ajuda a que

l’altre company/a ha deixat inacabat, evita

habitació (no crida, no fa sorolls, etc.);

amb els companys i les companyes

tot rutlli); si passa per una zona que no és

criticar la forma o el resultat obtingut pel

dona una resposta òptima a la família

per aconseguir un objectiu comú.

la seva i detecta brutícia, passa la baieta; si

company/a i intenta identificar el motiu pel

dels pacients i residents, sobretot quan

Corregir la forma de fer una tasca, si

falta una bombeta, avisa a manteniment;

que ho ha fet d’aquella manera); reconeix

fan demandes o quan fa temps que no

cal, i evitar una actitud egocentrista.

si en una sala hi ha una festa i té un dia

la importància de la feina que està fent tot

veuen al seu familiar, i actua desconeixent

l’equip del centre, independentment del

moltes de les coses que passen al centre;

rol i del nivell de responsabilitat; durant

quan estableix una relació de confiança

totes les hores i les diferents situacions

amb pacients de la planta que porten

estressants que viu amb companys/es,

molt temps hospitalitzats (oncologia,

C/H. - Si hi ha un canvi de torn i el

i es comuniquen de forma òptima: per

manté un clima positiu.

etc.) i estan molt sols/es, té sempre una

company/a del torn precedent no ha pogut

exemple, un/a fa el terra i l’altre el sostre,

paraula amable.

acabar la seva feina, l’acaba ell/ella de la

o una altra cosa; quan no ha tingut temps

millor manera sense criticar de forma poc

d’acabar una feina (per exemple, de fer una

L.- Ajuda els operaris/es de fàbrica, el

la seva feina (encara que no sigui seva

Es fa evident quan...

tranquil, dona un cop de mà.
L.- Quan fa una neteja amb un company/a
per anar més ràpid, es reparteixen la feina

seu supervisor/a (intern i extern) i la resta

C/H. - Quan entra a una habitació i es troba

constructiva al company/a (per exemple:

sala), ho comunica a la persona de l’altre

de companys/es, encara que treballi de

una persona enllitada, segueix les normes

quan no han acabat totes les altes perquè

torn i es coordinen per enllestir-la; acaba

manera autònoma i tingui assignada una

d’educació bàsica de forma òptima,

han sortit imprevistos, comparteix els

una sala d’un company/a del torn anterior

zona; quan es troba amb una sala en

independentment dels factors individuals

carros amb els companys/es i, per tant,

perquè aquest/a no ha tingut temps de

la que hi ha tècnics/ques de laboratori

de la persona (edat, procedència, etc.)

els deixa en òptimes condicions per al torn

fer-ho; intenta acoblar-se als horaris de

treballant, respecta la seva feina, és

i de la imatge que projecta, afectada

següent); té clares les funcions i tasques

l’equip tècnic que treballa al laboratori

prudent, no interromp, no parla amb els/

principalment

situació

de totes les persones d’altres àrees

per tal d’interferir el menys possible en la

les companys/es i evita interferir en la

física: saluda, és discret/a, respecta la

amb les que es relaciona (manteniment,

seva activitat; intenta conèixer els horaris

seva feina (no conversa amb ells/elles,

confidencialitat dels pacients (de vegades

bugaderia, etc.) per coordinar-se amb

de tothom i el funcionament del laboratori

etc.); no explica les converses que manté

hi ha pacients que són personatges

elles i ajudar-les, si cal (per exemple: si

per fer la seva feina sense interferir amb la

l’equip d’operaris/es.

públics). A la sala de preanestèsia del

un/a familiar d’un/a pacient li comenta

resta; es coordina amb la persona del torn

quiròfan tranquil·litza el/la pacient, que

que està esperant un canvi de llençols,

del matí o la tarda i informa de qualsevol

transmet por perquè s’està apunt d’operar:

quan va a bugaderia els ho recorda tot i

aspecte del seu torn que consideri

li parla i, si li demana res, li explica que

que no sigui la seva funció).

important pel següent torn; també es

per

la

seva

Tenir una actitud oberta vers les

avisarà a l’infermer/a immediatament

coordina amb les persones amb les que

G-

Comú a tots

relacions,

el

per calmar-lo; respecta els hàbits i els

C. - A quiròfan, es coordina amb els/

treballa en un mateix espai (quan en una

L. -

Netejador/a laboratori

respecte. Evitar l’ús de formes de

costums de totes les persones, que poden

les auxiliars i infermeria i segueix les

sala hi treballen dues persones) perquè

C. -

Netejador/a clínica,

discriminació basades en prejudicis

ser molt diferents i inclús xocants per

indicacions del/de la cap d’infermeria

puguin ser més àgils.

i

predisposicions,

ell/ella. En un hospital públic, s’accepten

(per exemple, quan les avisa perquè

tendències egocèntriques, visions

certs comportaments i costums culturals

està apunt de sortir un pacient de la

i planta hospital

simplistes i reduïdes, etcètera.

per evitar un conflicte major.

sala d’operacions); avisa el/a seu/seva

(habitacions)

fonamentada

estereotips,

Es fa evident quan...

en

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència

responsable tant bon punt preveu que
no podrà acabar la seva feina, i abans
que arribi el final de la seva jornada (per
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> APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP

Conèixer l’impacte que té la pròpia

Participar

feina en els/les altres membres de

planificació i execució de la feina.

l’equip i viceversa. Oferir ajuda als

Oferir suggeriments per millorar i

Les competències de relació són cabdals

ens relacionem amb persones i la manera

companys/es que ho necessitin.

trobar solucions conjuntes amb la

per a un netejador/a que treballa en un

d’atendre-les ha de ser cordial, assertiva,

resta de membres de l’equip davant

centre hospitalari o en una residència

ja que no són allà per gust i hem de saber

les incidències i imprevists.

perquè passa molt temps treballant

comportar-nos bé amb elles. Hi ha gent

en situacions de diferent complexitat

molt amable; però en alguns casos ens

i interactua amb gent amb factors

trobem amb situacions desagradables de

personals molt diferents: companys/de

maltractament per part del pacient”.

Es fa evident quan...

activament

en

la

Es fa evident quan...
C/H.- Arriba a l’hora a la feina perquè la

feina, professionals sanitaris (metges

persona que està finalitzant el seu torn
pugui marxar amb puntualitat i el lloc no

C/H. - Trasllada als companys/es les

i metgesses, infermeria, auxiliars, caps

El treball en equip és important, tot i que

es quedi sense cobrir (per exemple: als

seves observacions sobre aspectes a

d’infermeria, etc.) i pacients, residents,

realitzen la seva feina de forma autònoma.

Centres d’Atenció Primària acostumen

millorar de la seva feina i cerca l’espai

familiars, etcètera.

La responsable d’una empresa d’un hospital

a fer torns, però no sempre, i treballen

més adequat; quan un company/a del

soles o amb un company/a); segueix les

torn anterior ha deixat alguna cosa per fer

En una residència, el netejador/a es

treballar en equip perquè al final cadascú

indicacions dels professionals sanitaris a

i no ha pogut avisar, li ho comunica a la

relaciona amb una àmplia i variada

té la seva zona, però si en un moment

les habitacions o a quiròfan, entre operació

persona responsable perquè ho tingui en

tipologia de persones: familiars, auxiliars,

determinat s’han d’arremangar tots/es i

i operació (per exemple: li comuniquen si

compte i pugui saber què ha passat.

personal

ja pot netejar aquella sala d’operacions

comenta: “M’agrada molt que sàpiguen

etcètera.

anar a un lloc, vull que sàpiguen treballar

Per això, les competències de relació

amb els/les companys/es. I que siguin

de

manteniment,

perquè han acabat, si en necessiten una

C. - Avisa d’aquells aspectes que no veu

són clau. La directora d’una residència

positius/ives: entra el treballador/a del torn

altra de neta per la següent operació, si a

correctament perquè poden ser el motiu

comenta: “Generalment, es relacionen

següent i veu que el/la de l’anterior no ha

la propera intervenció hi haurà un pacient

d’un problema més greu (per exemple, la

més amb els companys i usuaris i no tant

recollit les escombraries; vull que pensi que

amb al·lèrgia al làtex, etc.); té clar quina és

causa de fongs).

amb els familiars, perquè normalment

potser el company/a ha tingut un problema

venen poc i, quan ho fan, exigeixen”. I

i no ho ha fet expressament, o no ha pogut

la feina que li pertoca en el seu torn i sap
que ha de fer tot el possible per enllestir-

R.- Quan es dirigeix a les altres persones

també afegeix: “La relació amb els usuaris

per qualsevol motiu, com li pot passar a

la a temps i correctament, perquè després

(per exemple, quan està netejant un

és més de demanda o d’interacció alhora

ell/a. El que ha de fer es comunicar-ho a la

vindran treballadors/es d’un altre torn que

passadís), els suggereix que passin per

de fer alguna tasca; amb els companys/

responsable perquè li pugui preguntar què

hauran de continuar amb el que ha quedat

un altre costat de forma assertiva i si

es és més de compartir moments del dia

li ha passat. De vegades, la supervisora de

per acabar, si és el cas.

cal, els fa de guia per moure’s per les

en què cadascú fa la seva tasca, però al

planta dona una indicació al netejador/a

instal·lacions.

mateix lloc: això pot arribar a generar un

que l’obliga a deixar la feina que està fent en

cert enfrontament, sobretot pel tipus de

aquell moment”.

R.- Quan un company/a no pot anar a
treballar i, pels motius que siguin, no

L.- Avisa a la persona supervisora quan

relació que mantenen: si una companya

poden cobrir el seu lloc, pren la iniciativa,

observa alguna cosa que el/la tècnic no

acaba de netejar, li recrimina a una altra

juntament amb les companyes, amb el

està fent de manera òptima i pugui afectar

que entri amb un resident”.

vist i plau de la persona responsable.

a la neteja.

En

un

laboratori,

es

relacionen

directament amb tècnics, supervisors/es
i operaris/es de fàbrica, i moltes vegades

Els netejadors/es han de saber posar límits

comparteixen el mateix espai en el mateix

L. - Comunica qualsevol observació

amb els/les residents i els seus familiars

temps. Per tant, els netejadors/es han de

o anomalia amb què es troba en la

quan els demanen que desenvolupin

comprendre i respectar molt la feina dels

realització de la seva feina perquè no

certes funcions i tasques que no els

operaris/es perquè en moltes ocasions

afecti a la qualitat del producte que

pertoca: “Ens han arribat a posar una

han de desenvolupar les seves funcions al

fabrica l’empresa; quan entra a una sala

reclamació perquè les netejadores no

mateix lloc i a la vegada.

per netejar-la i es troba un operari/a

tenen temps per xerrar amb la seva mare.

de producció que no ha acabat la feina,

Per això han de posar límits a nivell de

G-

Comú a tots

respecta el temps afegit que li demana

relació interpersonal, i ho han d’explicar

L. -

Netejador/a laboratori

per començar a fer-la (per exemple, deixa

molt bé als familiars”.

C. -

Netejador/a clínica,

aquest espai per quan el tècnic/a acabi

CAP, cirurgia, etc.

i mentrestant en neteja un altre); quan

Tanmateix,

no

poden

obviar

que

entra a netejar una sala on hi ha persones

interactuen amb persones que estan molt

i planta hospital

treballant no molesta ni interfereix en la

soles i que necessiten contacte humà:

(habitacions)

seva tasca.

“És important que tinguem un bona

R/H. - Netejador residència

tracte amb els pacients perquè al final
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COMPETÈNCIES D’AFRONTAMENT

amb un/a pacient, infermera, etc., al
coordinador/a; quan no ha acabat una
alta i ha arribat la seva hora de plegar,

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

r

no marxa sense haver-la acabat o sense
haver avisat al coordinador/a; quan un/a
pacient necessita ajuda, no li ofereix si

a

daptabilitat

no entra dins les seves funcions i avisa a
òptimes condicions i pot donar resposta

l’infermer/a o auxiliars/a o li suggereix al

Capacitat de cercar i aplicar respostes

de com ha fet la seva feina en qualsevol

pacient que toqui el botó d’avís.

àgils i eficaces davant de situacions,
entorns,

moment; manté els materials amb els que

esponsabilitat

persones,

responsabilitats

R.- No ofereix respostes o ajuda directa als

tasques canviants. Saber integrar el canvi

ho recull el conveni); té cura dels elements

usuaris/àries en aspectes que desconeix

de manera positiva i constructiva.

amb els que es troba, principalment, els

o no formen part de les seves funcions, tot

estris i eines de treball dels tècnics/ques;

i que avisa als/a les auxiliars; no ajuda a

Capacitat de prendre decisions i executar

sap què pot tocar i què no; quan surt un nou

aixecar una persona gran, ni l’ajuda a anar

les funcions del lloc de feina des de la

requeriment, llegeix el nou procediment i el

al WC; no li ofereix aigua perquè pot ser que

Mostrar una actitud positiva envers

implicació i el compromís, a partir de les

signa per confirmar que l’ha entès i reflectir

tingui els líquids controlats, i també per

els canvis i situacions noves o

indicacions i els requeriments rebuts i els

el seu compromís en aplicar-lo; anota tots

evitar qualsevol acció que impliqui riscos;

imprevistes,

criteris propis d’actuació.

els passos que segueix en el llibre registre

quan observen, escolten o els arriba una

constructives i efectives.

i posa les etiquetes identificadores als

informació d’un tercer/a no l’expliquen

espais o estris en el mateix moment que

per tal de de vetllar per la confidencialitat i

els neteja, comprovant que ha seguit amb

respectar la llei de protecció de dades.

Desenvolupar

amb

eficàcia

i

i

treballa en òptimes condicions (tal i com

i

generar

respostes

Es fa evident quan...

el protocol de neteja.

eficiència les tasques assignades.

L.- Quan no pot fer alguna tasca, ho

1.- Assumeix altres funcions i tasques

Cercar la millora continua i la qualitat

anota per deixar constància del motiu

que a priori no tenia assignades amb una

dels resultats.

Es fa evident quan...
R/H.- Treballa seguint els passos, els
mètodes i procediments que implanta
l’empresa

i

actua

d’acord

amb

(per exemple, quan no té el producte

actitud positiva; per exemple, si la feina

Preveure l’efecte tant de les decisions

adequat), sense variar el procediment ni

augmenta i cal el seu suport.

preses com de les accions realitzades

fer servir res que no estigui aprovat per

en

funcions,

l’empresa; quan no ha pogut acabar la

2.- Adapta els temps de la pròpia feina

assumir-lo i actuar en conseqüència.

feina, avisa a la persona responsable per

quan el procés ho requereix; per exemple,

facilitar l’organització de l’activitat global

allarga la jornada si no ha acabat una

de neteja; entra a la sala amb el vestuari

feina, encara que sigui per un motiu aliè a

que requereix aquella secció i respecta el

la seva voluntat.

l’execució

de

les

Es fa evident quan...

les

flux per on ha de passar.

normes i els terminis establerts perquè
la salut dels/de les pacients depèn d’un

1.- Es fa càrrec de les conseqüències

compliment i seguiment estricte dels

dels seus comportaments i decisions,

2. - Complir amb els compromisos

especials amb el mateix rigor i actitud

protocols establerts; quan neteja té molta

encara que en la zona hi actuïn altres

adquirits amb l’empresa.

positiva (per exemple, quan hi ha pacients

cura amb les màquines, els cables, els

professionals.

ordinadors/es, els teclats, etcètera.
C/H.- Evita accions de risc de perill a la

C. - A quiròfan, assumeix les neteges

amb al·lèrgia al làtex); ofereix respostes
1.- Segueix els estàndards de seguretat i

òptimes als variats imprevistos que hi

qualitat fixats per l’empresa en cada zona.

ha a urgències i a la Unitat de Cures

L.- Realitza les seves funcions seguint

seva seguretat, per exemple, no aixafa el

els procediments i les normes de qualitat

cubell de les escombraries amb les mans

2.- Arriba amb puntualitat i compleix

tasca ràpidament quan el/la responsable

establertes per evitar qualsevol impacte

i després de netejar el terra posa el cartell

l’horari

li ho requereix (per exemple: si està a

G-

Comú a tots

negatiu en tota l’activitat del laboratori; no

en una zona visible per evitar que les

contractual.

urgències, pot anar ràpidament a planta).

L. -

Netejador/a laboratori

fa cap variació, encara que consideri que

persones rellisquin; quan hi ha situacions

C. -

Netejador/a clínica,

el resultat serà millor si ho fa d’una altra

que poden suposar un risc per a la seva

3.- Inicia i finalitza la feina en el temps

R/H - A les habitacions, té una actitud

manera; registra la feina que ha realitzat i

seguretat o la d’una altra persona, avisa a

acordat, sobretot quan existeixen diferents

positiva

aporta qualsevol informació observació o

una infermer/a o a un metge o metgessa.

torns.

incidències (per exemple: vòmits, orina,

i planta hospital

anomalia que sigui necessària; rectifica el

Per exemple, quan troba material mèdic

etc.; o quan al/ a la pacient o usuari/ària

(habitacions)

registre, si cal, però deixa visible allò que

que no pot tocar; informa en temps real

li cau el menjar, un got, un plat... al terra,

ha modificat; té la seva zona assignada en

de qualsevol incidència, problema, etc.,

etcètera).

Intensives (UCI); canvia de funció o de
que

marca

la

seva

relació

i

constructiva

davant

les

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
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L. - Varia el seu pla de treball, en funció

el material de vidre del laboratori per tal

C/H - En situacions de conflicte d’interes-

1.- Actua amb agilitat, dona una resposta

del moment més òptim per netejar una

d’oferir suport quan hi ha més càrrega de

sos entre companys/es, no es deixa portar

adequada i manté el control sobre sí ma-

sala (per exemple: si un dia no ha pogut

treball intern.

pels sentiments negatius: pot donar una

teix/a davant els canvis, les incidències o

resposta adequada i és capaç d’identificar

els problemes per adaptar-se a les neces-

els punts forts i a millorar, tant els propis

sitats de cada moment.

fer una sala perquè hi havia l’equip del
laboratori treballant, ha de valorar en quin
altre moment estarà menys ocupat l’espai
i modificar el seu pla de treball); quan
li redueixen el temps per fer una feina,
assoleix els seus objectius amb el temps
o les condicions noves (per exemple: quan
existeix un canvi en la planificació de la
fabricació, o quan una sala està bruta i

g

com els del company/a; quan un compan-

estió de 			
situacions d’estrès
i de les emocions

s’hi ha de tornar a fabricar l’endemà, ho
ha de tornar a fer el més ràpid possible).

y/a, un/a responsable o inspector/a, etc.,

C/H.- Dona resposta a aquelles situacions

el/la corregeix o proposa una manera millor

que pressionen a fer la feina de forma àgil

de fer la feina, no s’enfada o es disgusta i ho

i ràpida, principalment quan hi ha impre-

acull com a una oportunitat de millora; pot

vistos i incidències (per exemple: en el

continuar fent la seva feina tot i les emo-

quiròfan, entre operació i operació o quan

cions que li provoca tractar amb pacients

coincideixen moltes altes en un moment);

amb els/les que ha mantingut una relació

a la sala d’operacions, la seva feina no es

de confiança i ho estan passant malament,

veu afectada per la pressió assistencial

analitzar,

o es moren; no deixa que les provocacions

que exerceix el personal sanitari quan està

comprendre i controlar les emocions,

d’un/a pacient que no té un tracte correcte,

esperant a que acabi de netejar per operar.

principalment aquelles que vivim de

o inclús el/la menysprea per qualsevol mo-

Cercar mecanismes per desenvolupar

forma negativa i que han estat generades

tiu, afectin la seva feina.

competències que no s’han posat en

en situacions de pressió, de conflicte,

joc i per activar-ne altres de noves

i/o estressants. Capacitat de desplegar

R.- Si en l’àmbit personal ha estat o està

ajuda l’equip de bugaderia; quan hi ha una

requerides pel lloc de feina.

estratègies adequades per a l’afrontament

en un moment de cura d’un familiar o ha

incidència extraordinària pot deixar el que

d’aquestes situacions.

viscut una mort propera, no permet que

estava fent per realitzar una tasca més

afecti el seu treball, tot i que la similitud de

prioritària, tot i que sap que això retardarà

la situació li generi una emoció negativa;

la seva feina (per exemple: quan es trenca

neteja i repassa tantes vegades com cal-

la bomba d’oli d’un ascensor, deixa el que

Capacitat

Es fa evident quan...

d’identificar,

R: Quan s’espatlla el servei de bugaderia pot realitzar altres tasques i, fins i tot,

1.- Encara que realitza les seves funcions

Ser capaç d’identificar situacions en

gui una habitació o un WC, principalment

estava previst fer per anar a netejar-la, jun-

correctament, incorpora els suggeriments

l’àmbit laboral que poden derivar en

quan el resident té necessitats especials

tament amb els/les professionals de man-

o aspectes de millora que li trasllada

risc de conflicte emocional i actuar

i embruta aquests espais amb regularitat

teniment); quan hi ha una fuita d’aigua, o

alguna persona de l’equip i considera que

de manera serena per reconèixer

(per exemple, quan un/a resident ha d’en-

quan un ascensor no funciona i s’ha de fer

els nous coneixements i habilitats que

els estats emocionals de tristesa,

trar amb cadira de rodes al WC i “espatlla”

servir el muntacàrrega per pujar i baixar re-

implica poden beneficiar la seva feina i

frustració, ira, excitació o eufòria i

la feina del netejador/a).

sidents, neteja de forma regular; o quan hi

l’activitat global.

mesurar-ne els efectes.

C/H. - Aprèn les competències ne-

Es fa evident quan...

ha incidències del dia a dia (per exemple:
L.- Reconeix els errors amb actitud posi-

es vessa un cafè, una gelatina, etc., al te-

tiva i els comunica a la persona respon-

rra), deixa el que està fent per netejar-ho.

sable perquè pugui valorar l’impacte en la

cessàries per realitzar noves funcions per

qualitat del producte que s’està fabricant;

L.- Accelera el ritme de treball quan està

com una oportunitat d’aprenentatge i des-

1.- Si se li encarrega una tasca nova que

realitza els descansos pertinents perquè

netejant una sala i l’avisen que la necessi-

envolupament professional.

no sap fer, no es deixa portar per la pres-

les hores que està dret/a no afectin la

ten en 10 minuts.

sió que li pot suposar assolir uns resultats

qualitat de la seva feina.

treballar en una zona diferent, i les veu

C.- Aplica els nous procediments, etc., que

menys òptims que els que té amb la feina

s’originen a causa de noves infeccions,

que ja domina.

brots... o degut a situacions de canvis,
etc., que viu el personal sanitari.
L.-

Tot

i

que

realitzi

funcions

de

netejador/a especialista, pot fer feines de

2.- Quan no pot acabar tota la feina, no

En situacions d’estrès de treball (pics

G-

Comú a tots

s’estressa i ho comenta a la persona res-

de feina, acumulació de tasques, etc.)

L. -

Netejador/a laboratori

ponsable perquè valori una possible reor-

és capaç de processar la situació i

C. -

Netejador/a clínica,

ganització.

actua aplicant solucions creatives i
constructives.

netejador/a general quan li ho assignen
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en moments puntuals (per exemple, en

3.- Els resultats de la seva feina no es

pics de feina com Nadal, etc.) perquè

veuen afectats per les implicacions legals

coneix les instal·lacions, etc.; sap posar

o normatives que suposa l’acompliment

el rentavaixelles i aprèn a netejar a mà

de les seves funcions i tasques.

Es fa evident quan...

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
i planta hospital
(habitacions)
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o

rganització
i planificació

1.- Manté el carro molt net i ben ordenat:

que li permeti començar, continuar o acabar

exemple, la presència de fongs). Encara

no només per fer la feina bé o facilitar la

una feina que havia deixat a mitges degut

que no sigui de la seva responsabilitat, pot

feina als companys/es del següent torn,

a un imprevist; sap com actuar davant els

ajudar molt si ho explica a la supervisora.

sinó també per oferir una imatge positiva

fets inesperats que alteren el seu pla de

a les persones usuàries del centre; posa

treball; sap prioritzar totes les tasques

C/H.- Davant d’un problema amb el/la

el carro en un lloc que no molesti, i el

que té encomanades, i avisa a la persona

professional sanitari (equip d’infermeria,

cartell de precaució en una zona que es

responsable només en el cas que valori per

metges o metgesses, etc., i pacients) es

vegi, però que no molesti; no deixa els

ell/ella mateixa que no podrà acabar.

dirigeix al/a la cap perquè valori la situació
i cerqui una solució; quan observa alguna

Tenir una visió clara de les funcions i

seus elements personals (per exemple:

tasques del lloc de feina i executar-les

l’entrepà o l’aigua, etc.) al carro o en

C.- Segueix el flux de treball del centre amb

anomalia que pot ser un indicador d’un

amb eficàcia i eficiència; planificar-les,

espais visibles.

autonomia (per exemple: a urgències, si

problema de fongs, ho comunica als/a

un/a pacient s’està vestint per marxar, es

les responsables; quan li proposen un

L.- Manté el material que utilitza per

prepara per netejar la sala imminentment);

curs o una formació per poder aprendre

netejar en òptimes condicions.

aprofita els moments de major activitat

una nova tècnica, procediment, etc., el

que hi ha a urgències (sap que no pot

fa amb actitud proactiva; canvia de zona

entrar als boxs en aquests moments) per

per poder aprendre procediments nous;

netejar altres espais que té planificats fer

proposa a la persona responsable utilitzar

més a fons durant la setmana (un bany,

un nou producte o una nova manera de fer

una sala de control, etc.) sense que li ho

una tasca que pot millorar el resultat de la

digui ningú.

seva feina o l’activitat.

prioritzar-les i dur-les a terme de manera
autònoma preveient possibles obstacles.

Acomplir el pla de treball que li han
facilitat i posar els mecanismes
necessaris per corregir els desviaments
provocats per possibles obstacles
o noves necessitats de l’empresa
que poden afectar la planificació́ i/o
l’assoliment dels objectius.

i

niciativa i autonomia

Es fa evident quan...

L.- Realitza la neteja sense que el/

L.- Quan identifica qualsevol incidència

la

recordant

o problema, fruit de la seva actuació o

constantment quins procediments ha de

la d’altri, avisa a la persona responsable

seguir, i la importància de fer-ho.

immediatament (per exemple, quan falta

responsable

li

estigui

les

material o s’ha equivocat de producte,

situacions laborals amb una visió a

etc.); quan una sala no s’ha netejat, avisa

Capacitat

d’anticipar

i

afrontar

al/a la responsable tot i tenir el pla de

H/R.- En arribar al seu lloc de treball llegeix

curt, mig i llarg termini sense supervisió

el full que el/la seu responsable li facilita i

permanent.

prendre

Mostrar una actitud proactiva enfocada

treball molt pautat; proposa aspectes

segueix la distribució de la feina assignada

decisions, crear oportunitats, generar

a l’acció davant de situacions que

de millora a la persona supervisora;

(altes de pacients, quiròfans a netejar,

propostes

problemes

precisen canvis o emprendre accions

quan té dos sales per netejar i ningú l’ha

etc.); davant d’un o diversos imprevistos

potencials amb confiança, responsabilitat,

per desenvolupar les potencialitats del

informat de com procedir, o davant d’una

que alteren el seu pla de treball, és capaç

seguretat i sentit crític.

lloc de feina i superar les limitacions

feina en què no li ha fixat ningú l’ordre de

pròpies.

neteja, pot prendre la decisió que cregui

Capacitat
i

encarar

de
els

de reorganitzar la feina respectant les
prioritats del centre per intentar acabar-

Es fa evident quan...

la tota al llarg de la seva jornada; segueix
el protocol i les indicacions de la persona

Ser capaç de treballar amb seguretat

encarregada.

i determinació. Assumir el nivell de

observa que tot i seguir el protocol no està
1.- Coneix la resposta que ha de donar

L.- Segueix rigorosament el pla de treball i

per distingir les situacions en què

davant les incidències, queixes, imprevistos

les indicacions del supervisor/a, així com

es pot intervenir sense necessitat

amb els que es troba i sap quines decisions

els passos del protocol, sense fer cap

de

pot prendre per iniciativa pròpia.

variació per iniciativa pròpia.

responsable.

a

la

persona

Es fa evident quan...

G-

Comú a tots

L. -

Netejador/a laboratori

de la seva feina i engega un procés de

C. -

Netejador/a clínica,

les pròpies competències.

ordenada i curosa; mantenir en ordre i

1.- Executa la seva feina amb autonomia

bon estat l’espai i les eines de treball.

fins que l’acaba seguint el pla de treball i

3.- Alerta d’algun aspecte que veu i que

les indicacions que li han facilitat a l’inici

pensa que pot desencadenar un problema

de la jornada; identifica qualsevol ocasió

o pot ser l’explicació d’un d’existent (per

Es fa evident quan...
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quedant net, ho comunica.

2.- Revisa les condicions i els resultats
millora i d’autoaprenentatge per millorar

Realitzar les tasques de manera

que no veu correctes, o alguna anomalia
o zona de millora; revisa la seva feina i si

gestió autosuficient del lloc de feina

comunicar-ho

oportuna; comunica aquells aspectes

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
i planta hospital
(habitacions)
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> APORTACIONS DEL TREBALL DE CAMP
entrevistades

moment amb què estan treballant. Això

Una altra competència molt valorable en

punt d’haver de determinar els minuts

expliquen la importància de la feina

ho han de tenir molt clar! Han de saber on

els centres de salut i en les residències

que calen per netejar una sala, però hi

que realitzen els i les professionals de

són els límits, els EPI, etcètera”.

és l’adaptabilitat, ja que viuen situacions

arribarem, perquè pot ser que mentre el

imprevistes

Totes

les

empreses

que

netejador/a està fent una sala, els tècnics/

activitat en la que operin. En el cas dels

Per

els/les

les funcions siguin molt estables. En

ques li comuniquen que la necessiten en

centres de salut, la rellevància és deguda a

responsables de laboratori entrevistats/

canvi, en els laboratoris l’entorn és molt

deu minuts”.

l’elevat impacte que l’òptim acompliment

des coincideixen en afirmar que “estem en

més estable, en termes generals, i els

de les seves funcions té en la salut dels/

un entorn en el que les normes de qualitat

imprevistos més grans són els relatius a

En canvi, en un centre de salut o una

de les pacients o residents. Per aquest

son cabdals; per això es important que

la coordinació amb els/les tècnics/ques

residència, la gestió de l’estrès i les

motiu, totes les persones que transiten

el netejador/a pugui explicar com ha fet

de laboratori per poder netejar els seus

emocions s’ha de posar en joc en

per les instal·lacions, inclosos els/les

la feina, per comprovar que efectivament

espais adaptant-se a les necessitats de

diferents situacions de diversa índole. Per

familiars o acompanyants, són molt

l’ha fet bé”.

producció. I tot i que les funcions són prou

exemple, la responsable de la residència

estables i rutinàries, valoren que els/les

entrevistada explica: “Treballar amb gent

la neteja, independentment del sector i
aquest

motiu,

tots

sensibles a aquells aspectes que poden
Aquest rigor en la realització de la feina,

professionals puguin assumir funcions

gran, quan el netejador/a ha viscut o està

explica la responsable d’una clínica, “el

seguint amb exactitud els protocols i les

diferents: “És important que les persones

vivint un procés similar amb un/a familiar,

netejador/a, quan fa repassos, es troba

indicacions del centre, implica que hagin

siguin polivalents, que sàpiguen fer

és la situació emocional més dura. És

el familiar que acompanya al pacient i

de comunicar verbalment i per escrit

diverses funcions perquè no s’avorreixin i

molt difícil, moltes vegades. Hem tingut

té temps per fixar-se en la manera com

tota la seva feina, i també que hagin de

perquè si hi ha una treballadora de baixa

persones que han deixat la feina el segon

treballa, així com en d’altres aspectes

traslladar totes aquelles anomalies que

o de vacances, puguin cobrir-la. També

dia per aquest motiu, explicant que no

(com si porta anells, si duu el cabell brut,

poden tenir impacte en l’activitat global

hi ha la tendència, quan es realitza la

poden treballar amb avis i que tot i que ho

si es deixa pols en algun racó, etc.); i

de la fabricació d’un medicament. Ens

mateixa activitat durant molt temps,

intenten, els/les supera”.

no només ho comuniquen, sinó que ho

expliquen: “El fet de comunicar totes

d’acabar eliminant passos”.

arriben a denunciar formalment al centre”.

aquelles anomalies, aspectes rellevants,

L’afirmació

anterior
de

reflecteix

la

etc., els costa molt. Aprendre la manera

En alguns laboratoris, el/la professional

importància

Donat l’impacte que té la feina d’un

correcta d’anotar, de corregir, etc., també

neteja els elements de vidre; per aquest

professió i tenir una elevada motivació per

netejador/a en l’activitat principal de

els costa molt. Si ratllen alguna cosa en

motiu, a les competències requerides per

poder dedicar-s’hi: “Som sanitàries i hem

l’empresa o institució, es demana un

el document de registre, ho han de fer

l’òptim acompliment de les seves funcions

escollit això de manera voluntària; però

nivell molt alt de la competència de

de manera que es pugui llegir allò que

principals també han de tenir un elevat

moltes persones que arriben per netejar

responsabilitat. En general, és important

està guixat i, quan no ho fan, crec que és

nivell de psicomotricitat, ja que han de

no saben que s’enfronten a situacions

que aquest/a professional segueixi els

una mica per por a la represàlia. És més

netejar manualment aquest material tant

amb

passos, mètodes i procediments que

important saber què s’ha ratllat que el fet

delicat: “El vidre s’ha de netejar bé perquè

grans dependents, amb unes necessitats

fixa l’empresa i compleixi les normes i

d’haver-se equivocat en un procediment.”

es valida que es renta correctament,

físiques grans”. En aquesta residència,

manualment. Per tant,el netejador/a ha de

per exemple, hi ha zones que són unitats

les

fer tres esbandides, ha de confirmar que

protegides, en les que hi ha persones

han

les ha fet perquè, si no, surten malament

amb aquestes necessitats que tenen

les anàlisis”.

llibertat de moviment i, per aquest motiu,

l’anterior

o

responsables

té accés a molt material i maquinària que

volgut evidenciar que les funcions més

són fràgils, per la qual cosa ha de fer la

pràctiques son les que es realitzen de

seva feina sense malmetre’ls”. O bé, en

forma més òptima. En canvi, aquelles

Seguint amb els laboratoris, la majoria

“Nosaltres som un centre sense cinturons,

una residència, afegeixen: “Amb gent

tasques

que

d’empreses consideren que el ritme de

sense lligams. Tenim ràtios més elevades

gran és molt perillós perquè poden agafar

impliquen posar en joc la competència de

treball és constant i tranquil, motiu pel

d’auxiliars perquè les persones siguin

fàcilment una infecció”.

lectoescriptura, els costa més a aquests/

qual la competència de gestió de l’estrès

lliures, físicament i química. Tu arribes

G-

Comú a tots

es

dificultat

i les emocions no es requereix en un

a una unitat protegida, i les persones

L. -

Netejador/a laboratori

En un laboratori, l’impacte es tradueix

l’atribueixen a una manca d’hàbit en els

nivell elevat. En la indústria farmacèutica,

estan caminant, es poden despullar,

C. -

Netejador/a clínica,

en

laboratoris

administratives,

professionals.

Aquesta

i

d’Alzheimer,

zones delicades, [el personal de neteja]

dels

els

avançats

aquesta

Amb

més

afirmació,

casos

conèixer

com comenta un centre de salut, “a les

estan protegides però no tenen lligams:

contaminació

sectors de què provenen (principalment,

l’activitat està molt pautada i controlada;

etcètera”. Davant d’aquesta realitat, quan

creuada, tal com afirma una de les

d’oficines i neteja domèstica): “Llegir,

per tant, no és un entorn que sigui

una persona entra per exercir la feina de

persones entrevistades: “La seguretat és

interpretar directrius de seguretat, tenir

estressant: dins dels sectors industrials,

netejador/a en aquests espais hi ha un

i planta hospital

extremadament important; parteixo del

capacitat de comprensió i aplicar el sentit

és el que és menys estressant. No obstant,

període d’adaptació i formació; però tot i

(habitacions)

coneixement dels riscos laborals, però

comú és el que més els costa”.

en el cas d’un laboratori de fabricació

estar informats/ades, els impacta fins al

hi ha més urgències: “No hem arribat al

punt que alguns/es, al segon dia, ja no

els

costos

d’un

l’actitud és primordial. Han de saber en tot
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encara

ser indicadors del nivell de neteja. Tal com

els terminis establerts rigorosament. Tal
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diàriament,

CAP, cirurgia, etc.
R/H. - Netejador residència
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poden gestionar les emocions que els

habitual: “Pot ser que durant una neteja

hi provoca i marxen.

diària entri un metge o metgessa i el/la
professional no pugui acabar en aquell

En els centres hospitalaris, la pressió

moment i deixi per acabar l’habitació i

que viuen en un quiròfan i a urgències és

el bany. Si decideix continuar a una altra

elevada: a la sala d’operacions, perquè

habitació, pot ser que el pacient estigui al

tenen pocs minuts per netejar entre

bany i tampoc el pugui fer. O en mig d’una

operació i operació; i a urgències, perquè

alta el/la truquen perquè un pacient ha

tenen els pacients als passadissos i els/

vomitat a l’altra punta de la unitat, i això

les responsables volen que es netegi tot

necessita reorganització, priorització”.

al més ràpid possible. Però a les plantes
de les habitacions, les altes són també

Per tant, ha de ser capaç de reorganitzar el

molt apressants perquè no s’acumulin

pla de treball inicial facilitat per la persona

pacients a les urgències. En el cas de la

responsable, apuntant el que s’ha deixat de

UCI, el ritme és més tranquil perquè les

fer per acabar-ho quan pugui. Continuen

persones que hi estan ingressades porten

explicant: “El pla de treball de plantes se’ls

molt més temps que un/a altre tipus de

hi dona de 6 h a 8 h; fan les zones comunes,

pacient, i els donen més temps perquè

els controls, els despatxos i a partir de les

puguin netejar amb més profunditat.

8 h comencen a fer habilitacions. Però si
entremig tenen una alta o un èxitus, ho

Per contra, en ambdós casos, els

han de prioritzar. Han de saber què han

imprevistos que succeeixen en un

de fer i si tenen temps de fer-ho, o no; si

primer moment impacten en la persona

han passat diverses coses i veuen que no

responsable i el netejador/a es limita a

tenen temps d’acabar-ho, han de trucar a

seguir les coordenades, sense fer-se

l’encarregada per dir-li què els ha quedat

responsable de trobar la solució.

per fer i demanar algú de suport”. A
quiròfan no poden reorganitzar res, tot està

Quant a la competència d’organització

molt planificat i programat, i a urgències és

i planificació, els responsables faciliten

un treball continu que també han de poder

el pla de treball als netejadors/es i

reorganitzar-se ells mateixos/es.

ALTRES
INFORMACIONS
Requeriments
Entrevistes
Recursos

aquests/es l’executen, tot i que poden
prendre

determinades

decisions

Els laboratoris, en canvi, marquen molt

davant

el pla de treball, sempre amb una estreta

d’imprevistos, sempre que assoleixin

coordinació amb l’empresa de neteja; però

els objectius del pla. En el cas que

si hi ha algun imprevist, el laboratori també

no puguin, ho han de comunicar al

decideix quines són les noves prioritats.

per

reorganitzar

la

feina

coordinador/a. Tal com explica la
directora de la residència, “li podem

Finalment, per tot el que hem dit

facilitar la fitxa per fer les habitacions,

anteriorment,

per exemple; però si aquell dia passa

es valora a l’hora d’aportar millores a la

qualsevol cosa, elles han de prioritzar

feina o identificar aspectes que poden ser

altres tasques, han se saber què és

un indicador d’alguna anomalia, perquè

més urgent, etcètera“.

el netejador/a sovint pot detectar molts

la

iniciativa/autonomia

elements que poden passar per alt al centre
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A les plantes de l’hospital no treballen

o a l’empresa de la neteja. Als laboratoris

sols/es:

constantment

també esperen proactivitat, dins uns

amb metges, familiars, etc., i això

límits: “[Els netejadors/es] s’acostumen a

provoca que la planificació de la seva

que estigui tot tant organitzat que se’ls hi

feina es vegi afectada per diferents

ha de programar fins i tot el que és més

factors, aliens a al seva voluntat. Una

evident”, però tenen un marge d’actuació

responsable descriu una situació molt

molt restringit.

interactuen

Netejador/a de Sales Blanques
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REQUERIMENTS
REQUERIMENTS FORMATIUS:

ALTRES REQUISITS

Actualment, l’oferta de formacions formals

que els, tal com ho expressen els testimonis:

En general, és una feina que requereix

específiques per a aquesta professió són

“Quan ens vam assabentar de la formació

mobilitat física i passar molta estona

molt escasses i, per aquest motiu, són

de l’Ajuntament d’Esplugues, de seguida

dret/a. De vegades s’ha d’aixecar pes i

les mateixes empreses, les que ofereixen

vam dir que hi estàvem molt interessats/

arribar a llocs de difícil accés; per tant, és

els serveis de neteja; o bé les empreses

ades perquè obrirà noves portes a que la

necessari tenir una condició física que no

i institucions que utilitzen els serveis, les

gent treballi millor i tingui una seguretat en

impedeixi fer cap de les funcions i tasques

que realitzen la formació de les persones

el seu lloc de treball”.

detallades a l’inici del document.

que s’incorporen als seus equips.
Totes les persones a qui s’ha entrevistat

En els quiròfans, per exemple, és molt

Precisament, aquesta manca d’activitats

han mostrat un elevat interès en assolir

important

professionalitzadores origina que les

l’estabilitat dels seus equips i consideren

que permeti moure els cubells de les

empreses i institucions que han participat

que és molt important que les persones

escombraries, i disposar de la mobilitat

en aquest estudi no requereixin cap

treballadores estiguin motivades en el seu

suficient

tipus de titulació específica i valorin les

lloc de treball. En aquest sentit, creuen que

sobretot a zones on s’ha de fer la feina

competències transversals per sobre dels

la formació condueix a aquest objectiu,

ràpidament. Tampoc s’ha de tenir aversió

coneixements tècnics. Així ho reflecteix

perquè “de la mateixa manera que fa uns

a veure fluids corporals (com la sang) o

la següent afirmació d’una empresa:

anys van aplaudir que es professionalitzés

algun material orgànic, ni aprensió per

“Respecte la formació, és més una qüestió

el cuidador/a de residència o l’auxiliar de

entrar a treballar al dipòsit de cadàvers,

d’actitud que de coneixements; els ho

geriatria (o gericultor/a), s’ha d’aconseguir

encara que no s’hagi de veure res que

expliques, els ho ensenyes i veus que hi

la professionalització del netejador/a”.

pugui ferir la sensibilitat.

que puguin tenir tampoc són importants:

En els laboratoris, la formació interna és

En el cas de les residències i les plantes

[el que compta] és la formació que fa el

regular perquè quan tenen un problema

d’hospitals, a banda de mobilitat física,

propi laboratori o l’empresa de neteja”.

determinat

tampoc s’ha de tenir aversió a veure fluids

tenir

per

una

condició

ajupir-se

i

física

aixecar-se,

posen interès i ho fan bé. Vaja, els estudis

a

una

sala

concreta,

l’identifiquen i ensenyen a l’equip de
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corporals (vòmits, orina, etcètera).

Per aquest motiu, el projecte de sales

netejador/es una tècnica nova o un

blanques

l’Ajuntament

procediment diferent per gestionar-lo,

En els laboratoris, en funció de les

d’Esplugues de Llobregat ha estat molt ben

encara que estiguin subcontractats/ades

instal·lacions, pot ser que calgui tenir

acollit, tant per les empreses que ofereixen

a una empresa especialitzada en neteja de

força i certa alçada per poder fer la neteja

aquests serveis com per les organitzacions

sales blanques.

de sostres i parets.

promogut

per
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ENTREVISTES
Aquest treball s’ha realitzat a partir de la informació obtinguda de set empreses

RECURSOS
Les fonts secundàries que s’han utilitzat són:

representatives de les activitats de laboratori, hospitals i residències de la tercera edat
que operen a la zona del Baix Llobregat. En funció del tipus d’organització, s’ha entrevistat

»» ALLES, M. (2005). El diccionario (2a ed.). Buenos Aires: Ed. Granica.

a responsables de l’equip humà, responsables de producció o de qualitat, professionals
competents i als/a les gerents de les empreses següents:

»» COLOMÉ, M. (coord.); Flo, A.; Tinoco, Y. Diccionari normatiu de competències
transversals clau per a l’ocupabilitat de joves. Barcelona: ECAS.

»» CLÍNICA DIAGONAL
»» GRUPO CONSTANT
»» LABORATORIS SALVAT

»» COLOMER, M.; Palacín, I.; Rubio, F. (2008). Claus tutorials, guia per a
l’acompanyament i el suport tutorial. Barcelona

»» NDAVANT
»» MAC-SER
»» RESIDÈNCIA ORPEA

»» Surt. (2003) Astrolabius. Estudio de las competencias clave para la empleabilidad.
Barcelona.

»» SYNLAB
»» Institut Català de les Qualificacions Professionals
Cal tenir en compte que, tot i la validesa de la informació que conté aquest document,
la mostra d’empreses utilitzada no és representativa de tots els sectors i activitats
econòmiques i, per tant, no contempla totes les situacions (evidències) en les que es

»» ZARAGOZA, M (coord.); Oliva, G.; Hidalgo, M. (2017). Mapa d’ocupació d’operari/ària
de magatzem i operari/ària de fàbrica. Ajuntament de Caldes de Montbuí.

poden posar en joc les competències contemplades en aquest mapa d’ocupació.
»» ZARAGOZA, M. (coord.) (2015). Mapa d’ocupació d’operari logístic i gestor/a de
magatzem. Riera de Caldes, AMERC.
»» Curs Sales Blanques Hospitalàries. Servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica.
2017. Direcció General d’Ordenació Professional Sanitaria. Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut.
»» Gonzalez, E. (2017). Desinfecció y limieza de Salas Blancas y Cabinas de Flujo
Luminar. Madrid: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
»» Fuentes, M (2013). Limpieza de Salas Blancas. Madrid: General Formació
»» Curs de noves tècniques de neteja de sales blanques. Universitat Politècnica de
Catalunya.
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CREIXEMENT I CONSOLIDACIÓ
EMPRESARIAL

