
  

                                                            Projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona 
Pla de Reactivació de l’Ocupació 2021 

 

NÚM. HORES CURS:  190 h.  
 
DATA D’INICI PREVISTA: 19-04-2021 
 
DATA DE FINALITZACIÓ PREVISTA: 11-06-2021 
 
MODALITAT D’IMPARTICIÓ: MIXTA (PRESENCIAL+ON LINE) 
 
HORARI (sessions presencials): De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h. 
 
PERFIL DE L’ALUMNAT:  
- Persones en situació d’atur    
- Coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana 
- Competències digitals: preferiblement amb coneixements d’informàtica i possibilitat 

d’accés a internet 
- Valorable experiència laboral-coneixements pràctics-voluntariat en ocupacions 

associades a l'especialitat formativa 
- Persones amb interès i predisposició per a treball en l’àmbit de serveis a les empreses-

neteja  
 

PROGRAMA DEL CURS: 
 
BLOC 1: LIDERATGE EMOCIONAL (20h.)-PRESENCIAL 
 
BLOC 2: ALFABETITZACIÓ DIGITAL-ÚS DE LES APPS MÒBIL PER A LA RECERCA DE FEINA 
(20 h.) – PRESENCIAL  
 
BLOC 3: NETEJA (100H.)-PRESENCIAL+ON LINE  

- Desempolsat de mobiliari  
- Neteja i desinfecció de banys  
- Neteja enèrgica de cuina  
- Rentat de roba  
- Utilització de petits electrodomèstics  
- Llits  
- Neteja de finestres  
- Maquinària de neteja (inclou 2 sessions pràctiques en aula taller amb maquinària) 
- Prevenció de riscos laborals  
- Medi ambient i gestió de residus  
- Extinció d’incendis 

 

 

ESPECIALISTA EN NETEJA INDUSTRIAL I PLA D’HIGIENE EN DOMICILIS 

Ocupacions associades: 
-Auxiliar de la llar (a empreses de serveis a 
domicili) 
-Operari/ària de neteja d’edificis i industrial 
Pràctiques amb maquinaria 
especialitzada!! 
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- Primers auxilis  
- Alimentació i nutrició  

 
 
BLOC 4: TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA  (10 h.)-ON LINE 

- Assistència obligatòria al 85% de la formació per obtenir la titulació.  
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA (40h.)-PRESENCIAL 
 
OBSERVACIONS: 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:  

- Fotocòpia DNI-NIE. 
- Full d'inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant 

d'ocupació.    
- Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora de 

l’ocupabilitat (si s’escau). 
- Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de 

vulnerabilitat social (si s’escau). 
 

Més informació-inscripcions: 
 

FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 
C/De  la Torre d’en Gorgs, 40 

08210-Barberà del Vallès 
mabel.martin@barberapromocio.cat 
Telf: 937192837-Recepció o Ext.753 

Mòbil nº    662 313 496 
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