
ACTIVITATS DOMÈSTIQUES 
I NETEJA D’EDIFICIS

PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)

MÒDULS Hores/setmana Hores totals

1r CURS 30 h. 960 h.

0210 Organització de l’atenció a les 
persones en situació de dependència 4 h. 125 h.

0212 Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència 1 4 h. 140 h.

0213 Atenció i suport psicosocial 7 h. 235 h.

0215 Suport domiciliari 7 h. 235 h.

0217 Atenció higiènica 3 h. 95 h.

0020 Primers auxilis 1 i 2 2 h. 40 h.

0218 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.

2n CURS 30 h. 1040 h.

0211 Destreses socials 7 h. 145 h.

0214 Suport a la comunicació 5 h. 100 h.

0216 Atenció sanitària 9 h. 205 h.

0831 Teleassistència 6 h. 130 h.

0219 Empresa i iniciativa emprenedora 3 h. 60 h.

Formació en centres de treball 35 h. 400 h.

1 Mòduls de suport (són mòduls necessaris per accedir a segon).
2 Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
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PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)

 1r CURS 30 h. 1.000 h.

 3098 Manteniment de peces  7 h. 275 h.
   de vestir i roba de llar
 3102 Cuina domèstica 7 h. 275 h.
 3145  Activitats de suport a persones 4 h. 130 h.
  no dependents en la unitat 
 convivencial
 3009 Ciències aplicades I 5 h. 160 h.
 3011 Comunicació i ciències socials I 5 h. 160 h.

 2n CURS 30 h. 1000 h.

 3104  Neteja de domicilis particulars,  8 h. 200 h.
 edificis, oficines i locals
 3116  Neteja amb màquines 3 h. 80 h.
 3146 Seguretat en l’àmbit domèstic 4 h 130 h.
 3042 Ciències aplicades II 6 h. 160 h
 3012 Comunicació i ciències socials II 7 h. 190 h
 3147 Formació en centres de treball  240 h.

MÒDULS                            Hores/setmana   Hores totals
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ACTIVITATS DOMÈSTIQUES 
I NETEJA D’EDIFICIS



ON HO FA?

La seva tasca professional 
l’exerceix per compte d’altri 
en domicilis particulars i 
en empreses públiques o privades. 
A més, en el 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.

DE QUÈ TREBALLA? 

• Serveis a la llar.
• Cuiner/a domèstic/a.
• Planxador/a domèstic/a.
• Servei de la llar.
• Especialista de neteja.
• Netejador/a de vidres.

QUÈ FA?

• Realitza activitats domèstiques 
 de neteja, cuina, cura de la roba, 
 suport a persones no dependents 
 a l’àmbit domèstic.

• Realitza operacions bàsiques 
 de neteja a edificis, oficines 
 i locals comercials.

COM HO FA?

• Donant resposta en l’àmbit 
 domèstic durant el desenvolupament
 de la seva activitat professional 
 a situacions d’emergència i risc 
 per a la salut.

• Resolent problemes predictibles 
 relacionats amb el seu entorn físic, 
 social, personal i productiu.

• Actuant de manera saludable 
 en diferents contextos quotidians.

• Comunicant-se amb claredat, 
 precisió i fluïdesa en diferents 
 contextos socials o professionals.

QUIN SÓN 
ELS REQUISITS D’ACCÉS?*

L’accés a aquest cicle requereix 
el compliment simultani 
de les següents condicions:

• Tenir quinze anys, o complir-los
 durant l’any natural en curs, 
 i no superar els disset anys d’edat
 en el moment de l’accés o 
 durant l’any natural en curs.

• Haver cursat el primer cicle 
 d’Educació Secundària Obligatòria
 o, excepcionalment, haver cursat 
 el segon curs de l’Educació 
 Secundària Obligatòria.

• Consentiment de la família 
 a la proposta de l’equip docent 
 de procedència de la incorporació
 de l’alumna o alumne al cicle 
 de Formació de Grau Bàsic.

EN FINALITZAR AQUESTS ESTUDIS

• S’obté una qualificació de nivell 
 1 (SSC319_1 - Neteja de superfícies 
 i mobiliari en edificis i locals i 
 SSC413_1 - Feina domèstica). 

• Inserció sociolaboral 
 a l’àmbit professional.

• S’obté el títol de Graduat/ada 
 en ESO.

• Possibilitat d’accedir 
 a un cicle formatiu de grau mitjà. 
 Amb aquest títol es tindrà 
 preferència per a l’admissió 
 als cicles formatius de grau mitjà
 de les famílies professionals 
 de Serveis Socioculturals i a la 
 Comunitat, Tèxtil, confecció i pell, 
 Hostaleria i Turisme.

QUÈ ÉS UN/A TÈCNIC/A PROFESSIONAL BÀSIC
D’ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D’EDIFICIS?

*  Per ampliar la informació sobre
 estudis posteriors, requisits d’accés
 o procés d’admissió d’aquest curs
 consulteu amb el servei d’orientació 
 del centre.


