CURS BÀS
SIC OPERA
ARI DE NET
TEJA

Prograama acad
dèmic
Objectiu
us
Desen
nvolupar les competènci es professio
onals per dessenvolupar ttècniques eficaces
de netteja.
Aclarirr i aprofundiir en aspectees bàsics dell sector com el tipus de brutícia o ta
aques,
els productes quíímics més u tilitzats o le
es tècniquess més adequuades per netejar
cada dependència
d
a.
Conèixxer la maquinària empraada al sector..
Comprendre la importància deel reciclatge i la gestió de
e residus urbbans i domèstics.
Reforççar els conce
eptes de segguretat en el treball i la prevenció d els riscos laborals
associats a les empreses de neeteja.

Dirigit a


Tota persona que
q
desenvvolupi o vulgui
desenvolupar la se
eva activitat professional en el
sectorr de la nete
eja en tota classe d’ed
dificis,
locals,, centres o in
nstitucions, ddel sector pú
úblic o
privat.



alitzar‐lo en un període
e d’un
El currs caldrà rea
mes un
u cop l’alum
mne rebi elss codis, o ess doni
d’alta a la plataforma (entre ppart teòrica i part
pràcticca).

Durada

Temari
UNITA
AT 1. CONCEP
PTES GENER
RALS: BRUTÍCCIA I NETEJA
A
Concepte de bruttícia. Origen
n de la bruutícia. Classifficació de les taques. Diferències entre
brutíciies. La netejaa professiona
al. Conceptees bàsics de neteja.
n
La teo
oria de Sinneer.
UNITA
AT 2. SISTEM
MES DE NETEJJA
Netejaa del mobiliaari. Neteja de
e serveis. Neeteja de pare
ets. Neteja d'habitacions.. Neteja de vidres.
v
Altres aspectes dels sistemes de
d neteja.
UNITA
AT 3. PRODU
UCTES QUÍMIICS DE NETEJJA
Definicció de prod
ductes químics. Etiquetaatge dels prroductes. Fittxes de daddes de segu
uretat.
Classifficació dels productes químics.
q
Caraacterístiquess i propietatts dels prodductes químics de
netejaa. Principals productes químics de neteja. Segguretat i higiene en laa manipulacció de
productes químicss de neteja.
UNITA
AT 4. MATER
RIALS, INSTRU
UMENTS I M
MAQUINÀRIA
A DE NETEJA
Classifficació dels instruments de neteja. Classificació
ó de les mà
àquines de nneteja. Freggadora
abrillantadora. Asspiradora d'a
aigua i de ppols. Fregad
dores automàtiques. Mààquines espe
ecials.
Vehicles propis.
UNITA
AT 5. NETEJA
A I ECOLOGIA
A
Conceptualització.. La conta
aminació. TTractaments dels resid
dus. Reciclaatge de re
esidus
urbanss/domèstics. Eliminació dels
d residus..
UNITA
AT 6. LA QUA
ALITAT DEL SERVEI
S
DE NEETEJA
La quaalitat al serveei de neteja. Relació ambb els clients. Compromís davant la quualitat.
UNITA
AT 7. PREVEN
NCIÓ DE RISC
COS LABORA
ALS ESPECÍFICS
El treb
ball i la salut. Els espais i llocs
l
de treb all. Màquine
es i equips de
e protecció inndividual.
Riscoss associats a les màquines. Elements dde protecció
ó. Riscos espe
ecífics del seector.
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