FORMACIÓ OCUPACIONAL
FOAP 2017
NETEJA EN ESPAIS OBERTS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS (III)
(SEAG0209) – (250H) - P R ES E NC IA L
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 1 (FORMACIÓ HOMOLOGADA)

OBJECTIUS
Realitzar les tasques de neteja en espais oberts, instal·lacions i equipaments industrials, utilitzant els mitjans
i vehicles de tonatge inferior a 3.500 quilograms, adequats a cada espai i/o equipament per aconseguir la
consecució d'un òptim nivell de neteja i higiene.

CONTINGUTS

DADES DEL CURS
DATA D'INICI PREVISTA:
02/07/2017
DATA DE FINALITZACIÓ
PREVISTA: 23/10/2018
HORARI: DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 15H A 20H
CENTRE: CFO LA GINESTA
C/CASTELLA S/N
SANTA COLOMA DE
GRAMENET

MF1313_1: Neteja d'espais oberts (50 hores)
MF1314_1: Neteja en instal·lacions i equipaments industrials (80 hores)
Formació Complementària (40 hores)
MP0242: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de neteja en espais oberts i instal·lacions industrials
(80 hores)

PERFIL D’ENTRADA
Requisits:
- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball del SOC, com a demandant d’ocupació.
- La formació de CP de nivell 1 no requereix d’uns estudis d’entrada si bé és recomanable que l’alumne/a
sigui capaç de seguir les explicacions sense problemes, per tant el més idoni com a mínim seria un nivell de
certificat d’estudis o equivalent (competències instrumentals bàsiques: saber llegir, escriure i fer comptes
senzills, que es valoraran amb una prova escrita i/o entrevista).
- Valorable experiència laboral en el sector.
- Motivació per a la formació i l'ocupació.
- Disponibilitat.
- Capacitat per a realitzar esforç físic i les tasques i funcions pròpies de la professió.

SORTIDES
PROFESSIONALS
Mosso de recollida de brossa escombriaire
Escombriaire
Operari en manteniment de
clavegueram
Operari de neteja viària i
semblants.
Peó de recollida de residus.

AQUEST CURS ESTÀ PENDENT D’APROVACIÓ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: Carrer de Rafael Casanova, 40 - Santa Coloma de Gramenet
Dilluns a dijous de 8.30-14 h. i de 15 -17 h. Divendres de 9-14 h | Tel. 93 466 15 65 | www.grameimpuls.cat

