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CURS: 
PERSONAL DE NETEJA A L’INTERIOR D’EDIFICIS 
 
Objectius:   

Sensibilització, formació i informació de totes aquelles persones que treballen en tasques de neteja 

sobre els principals riscos, genèrics i específics, que comporta el seu lloc de treball. 

Destinataris:   

Personal de neteja en edificis a tots els nivells ( netejadors / es, supervisors, mossos, 

vidriers, etc ..) 

Durada:  

4 hores  

Programa:  

Contingut. Es desenvolupa el temari següent: 

A) PART GENERAL 

• Introducció a la PRL  

• conceptes bàsics  

• Normativa aplicable: Drets i Obligacions d'empresaris i treballadors  

• Organització de la prevenció en l'empresa.  

• Prevenció de riscos propis dels treballs de neteja.  

• Els productes de neteja com a substàncies químiques:  
Definicions i exemples. 
Etiquetatge i fitxes de seguretat i Pictogrames. 

• Higiene postural i manipulació manual de càrregues.  

• Introducció a l'anatomia de la de la columna vertebral. Problemes musculoesquelètics més 

freqüents en l'àmbit laboral.  

• Introducció a la manipulació manual de càrregues i fatiga postural.  

• Recomanacions ergonòmiques  

• Maquinària i equips de treball habitualment utilitzats en les tasques de neteja. Quins són i 

els principals riscos que comporten.  

• EPI (equips de protecció individual) i roba de treball adequada per als treballs de neteja.  

• Preguntes i notes aclaridores (es realitzen durant tota l'activitat formativa)  
 
B) Part específica (Segons l'activitat de l'empresa a la qual es destina el curs) 

• Emmagatzematge i manipulació de productes de neteja (Productes químics i / o tòxics) - 

Fitxes de seguretat dels productes emmagatzemats.  

• Introducció a l'extinció d'incendis  
Tipus de foc 
Maneig d'extintors 
Maneig de BIE 

• Normes de seguretat internes de l'empresa  
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• Primers Auxilis  
 
 
Mitjans didàctics  

• Presentació i explicacions del formador  

• Transparències  

• Vídeo  

Documentació:   

Acabada la sessió de treball, es distribuirà als assistents una documentació resum dels temes 

presentats, així com un qüestionari per verificar l'aprofitament del curs. Les persones que superin 

aquest qüestionari rebran un CERTIFICAT D'APROFITAMENT. 

 

 
 
 

 PREUS I CONDICIONS: Consultar (www.risk21.com) 
 


