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OBJECTIUS
Objectius generals:
 Conèixer les tècniques de neteja bàsiques:
 Realitzar les tasques bàsiques de neteja de centres instal·lacions i equipaments
industrials, adequant la tècnica a cada espai i/o equipament per assolir la consecució
d’un òptim nivell d’higiene.
Objectius específics:












Conèixer els materials i els productes adequat.
Conèixer com netejar adequadament el mobiliari.
Conèixer els aspectes a tenir en compte en la neteja de sanitari.
Conèixer els sistemes de tractament de residu.
Conèixer els sistemes de prevenció de riscos laborals associats a les seves tasques.
Desenvolupar les tècniques necessàries per treballar en la neteja de diferents àrees
i superfície.
Dominar l’aplicació dels diferents productes de neteja, fent un ús correcte en la seva
utilització seguint les normes de seguretat establertes.
Conèixer l’aplicació de maquinària de neteja diària bàsica, utilitats i funcionament.
Realitzar un tractament adequats dels residu.
Conèixer les normes de seguretat i salut laboral per aplicar-les a la seva tasca diària.
Prevenir els riscos associats al lloc de treball, aplicant les mesures preventives per
realitzar un treball segur i en condicions de salut.
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