
 

 
    Programació didàctica 

 

DENOMINACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA:  AUXILIAR DE NETEJA POLIVALENT A EMPRESES 

DURACIÓ: 50 h     DATA D’INICI: 04/04/2022                   DATA FINAL: 27/04/2022 

Festiu: del 11 al 18 d’abril  

HORARI: 9,30 – 13:30h           MODALITAT: Presencial  

 

OBJECTIUS:  

 

- Adquirir les competències que permetin realitzar les tasques de neteja i manteniment de 
superfícies i mobiliari en Edificis i locals, Centres Hospitalaris i d’Assistència Sanitària. 

- Adquirir consciència de la importància de la relació amb els clients, usuaris y/o pacients. 

- Organització del treball i la importància de l’ordre i la Neteja: Seqüenciació de tasques, 
previsió de materials i planificació. 

- Conèixer els estris de neteja i productes químics més utilitzats en el manteniment i 
desinfecció de superfícies. 

- Seleccionar tècniques, estris i productes adequats per a garantir la higienització, 
conservació i manteniment de superfícies. 

- Conèixer els protocols de neteja per realitzar diferents processos de neteja a les 
diferents Zones dels Edificis i locals, dels centres Hospitalaris i dels d’Assistència 
Sanitària com ara espais d’ús comú, oficines, botigues, lavabos, vestuaris, consultes 
externes, habitacions pacients, quiròfans... 

- Conèixer i reconèixer el tipus de residus urbans i sanitaris i com gestionar-los . 
Identificar els riscos laborals freqüents de la neteja d’Edificis i locals i de la Neteja 
hospitalària. la importància de l’ordre i la Neteja. 

 

CONTINGUTS: 

Mòdul 1.- Neteja de elements immobles en edificis i locals 15Hores 

Mòdul 2.- Neteja de mobiliari en edificis i locals  15 Hores 

Mòdul 3.- Neteja professional de vidres 10 Hores 

Mòdul 4.- Neteja en recintes sanitaris i Hospitals 10 Hores 

UD1. NETEJA D’ELEMENTS INMOBLES 

 

         

 

• La importància de la neteja. Conceptes bàsics: Neteja, desinfecció i Higiene. 

• Tipus de Brutícia. 

•  Estris de Neteja utilitzats al centre de treball: Identificació, ús adequat i 

conservació. 

•  Productes de Neteja: característiques, aplicacions i etiquetatge i normes de 

seguretat. 

•  Tipus de Neteja: Procediments , seqüenciació de tasques i mètodes de 

control. 

• Tipus de terres i superfícies. 



 

UD2. NETEJA DE MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS 

 

• Tipus de Neteja: Procediments , seqüenciació de tasques i mètodes de control 

 
 
 

UD3. NETEJA PROFESSIONAL DE VIDRES 
 

 

UD4 .NETEJA EN RECINTES SANITARIS I HOSPITALS 

 

• La importància de la neteja als hospitals 

• La infecció nosocomial i la seva prevenció 

• Principis fonamentals de la neteja hospitalària 

• Les zones de l'hospital 

• Normes durant la neteja 

• La relació amb els pacients 

• Metodologia de neteja 

• Procediment en les diferents zones 

• La gestió dels residus sanitaris 

• Riscos i mesures preventives 

 

 

 

 

 

Procediment bàsic de neteja i desinfecció de banys i repassos 

Procediment bàsic de neteja d'espais comuns interiors i repassos. 

Repassos COVID. 

Normes bàsiques de manipulació i gestió de residus 

Principals equips de protecció individual i col·lectiva 

• Estris i productes de neteja específics 

• Precaucions en la neteja de vidres i ús d'escales 

• Principals Tècniques Professionals de neteja de vidres 

•  Riscos laborals freqüents de la neteja professional de vidres. Mesures i 

Prevenció. 


