
Descripció

Aquests estudis capaciten per realitzar activitats
domèstiques de neteja, cuina, cura de roba i suport a
persones en l'àmbit domèstic, així com realitzar operacions
bàsiques de neteja en edificis, oficines i locals comercials,
seguint instruccions i respectant la normes de qualitat,
observant les normes vigents mediambientals i de
seguretat i higiene en el treball, i comunicant-se de de
forma oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell
bàsic en llengua anglesa.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Continguts

Ciències Aplicades I (165 hores)•

Ciències Aplicades II (165 hores)•

Comunicació i Societat I (132 hores)•

Comunicació i Societat II (165 hores)•

Entorn Laboral (99 hores)•

Manteniment de Peces de Vestir i Roba de Llar (165

hores)

•

Cuina Domèstica (231 hores)•

Neteja de Domicilis Particulars, Edificis, Oficines i Locals

(165 hores)

•

Neteja amb Màquines (99 hores)•

Activitats de Suport a Persones no Dependents (99 hores)•

Seguretat en l'Àmbit Domèstic (99 hores)•

Síntesi (99 hores)•

Formació en Centres de Treball (317 hores)•

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol
de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat en
ESO, que els permet accedir:

a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.•

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

netejador/a domèstic/a,•

cuiner/a domèstic/a,•

planxador/a domèstic/a,•

empleat/ada de llar,•

netejador/a,•

peó especialista de neteja,•

especialista de neteja,•

netejador/a de vidres.•

Les persones que obtenen aquest títol desenvolupen
principalment la seva activitat professional per compte
d'altri en domicilis particulars i en empreses públiques o
privades de qualsevol mida. A més, pot desenvolupar la
seva activitat professional al sector de la neteja i
higienització de tota classe d'edificis, locals, centres o
institucions sanitàries i de salut, públics o privats,
indústries, elements de transport (terrestre, aeri, marítim),
màquines, espais i instal·lacions, suports publicitaris i
mobiliari urbà.

Normativa

Reial decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual

s'estableixen sis títols de formació professional bàsica del

catàleg de Títols dels ensenyaments de formació

professional (BOE núm. 207, de 29.8.2015)

•

Formació professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Activitats Domèstiques i Neteja d'Edificis
Grau bàsic

CFPB SC10
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Baix Camp

Reus

Institut Gaudí (43002570)
ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí)
43206 Reus
Tel. 977313395
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Formació professional
Serveis socioculturals i a la comunitat

Activitats Domèstiques i Neteja d'Edificis
Grau bàsic
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Centres
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