
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Netejador/a centre educatiu 
 

Ocupació Netejador/a centre educatiu 

Família Serveis de neteja 

 

Índex 

1 Descripció del lloc de treball 

2 Formació 

3 Tasques i funcions del lloc de treball 

4 Competències del lloc de treball 

5 Entrevista de selecció 

6 Fitxes 

 

1. Descripció del lloc de treball 

El/la netejador/a de centres educatius, és el/la professional que garanteix unes condicions de 

neteja i asèpsia òptimes en el centre. Ho aconsegueix utilitzant els productes i els estris 

adequats a cada àrea (manipulació de productes de neteja menys nocius), aquests varien en 

funció del seu ús. Es té en consideració cadascun dels elements de cada zona i s’estableix un 

protocol prèviament, ja que són espais utilitzats per menors. La tasca és duu a terme 

respectant en tot moment la normativa vigent de medi ambient, qualitat, seguretat i higiene. 

 

2. Formació 

Formació reglada 

 Valorable Certificat d’Estudis Primaris. 

 Valorable formació Certificat Professionalitat neteja de superfícies i mobiliari, nivell 1. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, es realitza a la mateixa empresa. 

 Valorable formació en seguretat i higiene en el treball. 

Interessos de l’empresa 

 Coneixements sobre la maquinària i els productes de neteja que s’utilitzen a la professió. 

 Coneixement de les característiques i aplicacions de cada producte o maquinària de 
neteja. 

 Coneixement dels protocols de seguretat i higiene dels diferents espais. 

 Experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector mínim 12 mesos. 

 Valorable carnet de conduir B i vehicle propi. 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

ELS ESPAIS ES NETEGEN SEGUINT LES INDICACIONS I PROTOCOLS DE L’ENTITAT, ZONES: 

 Entrada o recepció 

 Aules 

 Lavabos 

 Zona d’esbarjo o patis 

 Secretaria/administració 

 Oficines i direcció 

 Sala de professors/res. 

 Gimnàs i vestuaris 

 Sala d’actes 

 Cuina i menjador 

LA FREQUÈNCIA ESTARÀ CONDICIONADA PER LES NECESSITATS PRÒPIES DEL CENTRE: 

 Primera neteja: consisteix en preparar les superfícies després de la seva col·locació, pel seu 
posterior manteniment. Ex. Final d’obres, inici de les classes. 

 Manteniment diari: es realitza diàriament, utilitzant aquelles tècniques que s’executen de 
forma més ràpida. Ex. Escombrar, pols superficial, etc. 

 Periòdica: Tractament d’aspectes puntuals amb l’objectiu de tenir un nivell de neteja 
compatible amb les exigències de l’entitat. Pot ser setmanal, quinzenal, mensual, segons el 
cas. Evita l’acumulació de brutícia. 

LES TASQUES CONCRETES SÓN: 

 Rep les indicacions de la persona responsable de les tasques que ha de realitzar, a més de les 
obligacions diàries. 

 No utilitza cap producte que no estigui autoritzat per la persona responsable del servei. 

 Entén i, si no, aclareix tots els dubtes sobre les funcions que ha de realitzar i els protocols que 
ha de seguir. 

 Utilitza els EPIs i el vestuari apropiat que l’empresa li proporciona, amb caràcter obligatori. 

 Verifica que tingui el material necessari per realitzar les seves tasques, si no és així, es 
proveeix del material al magatzem. Si cal, avisa al responsable de l’aprovisionament futur de 
material. 

 Les necessitats de neteja de cadascuna de les estàncies, varia en funció del seu ús. 

 Sempre que es manegi equipament manipulable pels menors, s’utilitzarà un producte 
específic i es tindrà una especial atenció en la seva neteja i desinfecció.  

 Si les condicions ho permeten, es ventilen les aules, despatxos i zones comunes. 

 Es retiren residus d’aules, oficines i estades, com xiclets enganxats, papers, buidatge de 
papereres, etc. 

 S’escombra, aspira o mopeja terres de totes les estances i accessos del centre. 

 Neteja de pols al mobiliari i retirada de taques amb producte desinfectant. Neteja d’aparells 
manipulats. 

 Neteja de portes i manetes. 

 Neteja de finestres, marcs, vidres i miralls. 

 Neteja de baranes d’escales i passadissos. 

 Neteja de màquines dispensadores. 



  
 
 

   
 

 Fregat del terra manual o amb fregadora, si és possible. 

 Neteja i manteniment de menjador i cuina, retirar restes de menjar del terra o de les taules, 
neteja d’estris a la cuina, etc. Depèn de les característiques i exigències del centre. 

 Realitza polits trimestrals, semestrals o anuals, si es sol·licita. 

 Neteja de banys, dutxes, sanitaris, rentamans, assecadores, saboneres, miralls, desinfectant 
sempre el lloc. Càrrega de sabons i supervisió de paper. 

 Neteja de pols en parets, sòcols, sostres, punts de llum, reixetes de ventilació, aire 
condicionat i aparells de calefacció. 

 La neteja de les pissarres no es realitza amb cap producte abrasiu, s’utilitza una baieta humida 
amb aigua i, si cal, un detergent neutre. 

 No s’empra la mateixa baieta per totes les àrees. 

 Si no es pot netejar amb desinfectant, es neteja amb detergent neutre, que no deixi residus 
tòxics. 

 Les zones d’esbarjo no requereixen desinfecció per ser zones d’exterior, tot i així, es realitza 
un manteniment segons la necessitats i peculiaritats de l’espai (recull de fulles, papers, 
buidatge de papereres, etc.). 

 Les zones de major trànsit requereixen precaució, per evitar relliscades i possibles accidents. 

 La neteja de zones i dependències d’ús no diari, com arxius, soterrani, magatzem, etc. es fa 
segons la periodicitat indicada pel centre. 

 Té cura de no desconnectar ordinadors ni aparell elèctrics. 

 Evita llegir documentació que es trobi a les taules, despatxos, aules, etc. 

 Ordena i condiciona el magatzem i desa tots els estris i materials utilitzats. 

 En tot moment, posa en pràctica les mesures de manteniment i de seguretat segons les 
indicacions establertes per l’empresa. 

 



  
 
 

   
 

4. Competències del lloc de treball: Netejador/a centres educatius 
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Mostra preocupació per l’ordre i la claredat 
Revisa la seva pròpia feina i té especial cura 
amb la qualitat de les tasques realitzades en 

cadascuna de les estàncies. 

La preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 
en la preocupació contínua per reduir la incertesa 
del medi que ens envolta. S'expressa en formes 
com el seguiment i la revisió del treball i la 
informació, així com en la insistència en la claredat 
dels rols i funcions assignades. 

 Vol que l'espai de treball, els rols, les 
expectatives, les tasques i les dades estiguin 
clars i, sovint, per escrit. 

 Manté el seu espai de treball ordenat 
(documentació, eines, etc.) per ser utilitzats pels 
altres. 

 Segueix les normes i procediments establerts. 

 És rigorós/osa en el seu treball i mostra 
preocupació per no cometre errors. 

 Té especial cura a l’hora de realitzar les tasques 
de neteja d’espais on estan els infants, utilitzant 
el producte més adequat. 

 Revisa la feina feta abans de donar per 
finalitzada la seva jornada. 

 En tot moment, realitza les tasques tal i com li 
han demanat, utilitzant els productes específics 
per cadascuna d’elles. 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Planificació i organització 
Organitza el seu propi treball i tracta de 

prioritzar les seves activitats 
Ha de fer el servei de neteja en totes les sales, 
segon correspon en el seu itinerari de tasques 

Planificació i organització és la capacitat per 
prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant 
recursos que garanteixin l'acompliment dels 
resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del 
propi treball i del dels seus col·laboradors/es. 

 Organitza les diferents activitats a realitzar 
establint un ordre lògic en la seva execució. 

 Manté l'ordre físic de la documentació del seu 
entorn de treball per ser més operatiu/va, 
seguint una sistemàtica de treball. 

 Treballa amb els recursos que té a la seva 
disposició de manera eficaç. 

 Prioritza de forma adequada les diferents 
tasques a realitzar en funció de la seva 
importància i urgència. 

 Planifica i organitza les tasques a realitzar,  
tenint en compte que ha de fer el servei 
adequat a totes les estàncies indicades. 

 Si finalitza la feina, no es queda aturat/da i 
busca altres tasques per realitzar, com donar 
suports a altres companys/es. No espera a 
rebre indicacions.  

 Desa les eines i estris en els llocs corresponents, 
per que puguin ser fàcilment localitzades per 
altres companys/es o per la propera jornada de 
feina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Orientació a l’assoliment Vol fer bé la feina 
Fer les tasques quan toca i acabar-les en el 

temps estimat per a fer-les 

L’orientació a l'assoliment és la preocupació per 
realitzar bé la feina o sobrepassar un estàndard. 
Els estàndards poden ser el propi rendiment en el 
passat (esforçar-se per superar-lo), una mesura 
objectiva (orientació a resultats), superar els 
altres (competitivitat), metes personals que un 
mateix s'ha marcat o coses que ningú ha realitzat 
abans (innovació). 

 Intenta realitzar bé la feina o correctament.  

 Expressa frustració davant la ineficàcia o la 
pèrdua de temps (per exemple: lamenta haver 
perdut el temps i vol fer-ho millor), tot i que no 
realitza millores concretes. 

 No perd de vista els objectius a assolir al seu 
àmbit de responsabilitat. 

 Expressa el desig de fer millor les coses. 

 No pot perdre el temps, ha d’acabar totes les 
tasques relatives a cadascuna de les zones de 
neteja, és important per donar una imatge 
d’eficiència vers l’entitat. 

 Planifica la forma més ràpida i eficient de 
realitzar totes les funcions a cada zona, per 
optimitzar temps. 

 Dóna suport a companys/es, si cal, per poder 
continuar amb l’itinerari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Compromís amb l’organització 
Planifica i organitza les activitats i recursos a 

mitjà i llarg termini 
Mostra disponibilitat i interès vers l’empresa 

El compromís amb l'organització és la capacitat i 
la voluntat d'orientar els propis interessos i 
comportaments cap a les necessitats, prioritats i 
objectius de la companyia. Suposa actuar de 
forma que s'aconsegueixin els objectius de 
l'organització o se satisfacin les necessitats 
d'aquesta. Pot manifestar-se en posar la missió de 
l'empresa per davant de les preferències 
individuals. 

 Programa i coordina les tasques a realitzar, 
assignant feines i establint temps, a efectes 
d'optimitzar el rendiment i donar la millor 
resposta possible als requeriments de la 
situació. 

 Clarifica els rols, objectius i responsabilitats amb 
els seus companys/es, col·laboradors/es i 
superiors per garantir l'acompliment de la 
planificació. 

 Preveu les necessitats dels recursos humans i 
materials necessaris per complir els objectius. 

 Defineix plans d'acció en base a uns objectius, 
amb una adequada coordinació, control i 
seguiment de les accions a realitzar a mig i llarg 
termini. 

 Té en compte les possibles desviacions i la 
forma d'ajustar la seva pròpia planificació a mig 
i llarg termini. 

 Actua correctament vers les normes i la política 
de l’organització. 

 Mostra una actitud de predisposició a la 
progressió professional i de fidelitat a 
l’empresa.  

 Coneix l’empresa i s’identifica amb ella per 
donar un servei de qualitat, es compromet a 
finalitzar la feina. 

 L’entitat pot comptar amb el seu servei en 
moments de volum de feina. 

 Hi ha una confiança mútua entre el/la 
treballador/a i l’empresa. 

 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 

 Entrevista per competències: netejador/a centres 
educatius 

1 molt malament/5 molt bé 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? 
Explica’m alguna situació d’exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica’m com acostumes a deixar els productes i els estris 
que has fet servir per treballar abans de marxar cap a casa. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Com t’organitzaves les tasques de neteja en la teva anterior 
ocupació? Quines tasques realitzaves, com les feies i amb 
quina periodicitat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

 IO
R

G
A

N
IT

ZA
C

IÓ
 

Com prioritzes quan tens diferents activitats importants per 

realitzar? Per on comences? Com t’assegures que tot es fa? 

Quina sensació tens quan tens un excés de feina? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Pensa en una persona que consideris molt organitzada. Què 

fa exactament? En comparació amb aquesta persona, on et 

situes, tu? Què hauries de millorar per arribar al seu nivell? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Com organitzes el teu dia a dia? Posa’m un exemple de la 
teva planificació setmanal. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació en què no vas complir amb el termini 
previst. Què va succeir? Fins a quin punt va ser la teva 
responsabilitat? Què vas fer per superar el problema? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
 

A
SS

O
LI

M
EN

T 

Què implica per tu ser una persona responsable ? Valora el 
teu grau de compromís de l´1 al 10. Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica’m algun exemple de feina on hagis treballat com a 
netejador/a en un centre educatiu i en què et vas esforçar 
per aconseguir fer millor alguna tasca. Vas assolir-ho ? Per 
què? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

C
O

M
P

R
O

M
ÍS

 

O
R

G
A

N
IT

ZA
C

IÓ
 

Què és per a tu ser una persona compromesa amb 

l’empresa? Valora el teu grau de compromís de l´1 al 10. 

Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Alguna vegada has trobat que les teves necessitats 

personals han estat enfrontades amb els objectius de 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

l’empresa? Què va passar? Què vas fer? Quines 

conseqüències vas tenir? Què vas aprendre de tot plegat? 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Netejador/a 
Nom treballador: Data: 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T 

Mostra preocupació per l’ordre i la higiene del lloc de treball i la bona definició dels procediments a seguir en el 

procés productiu. 

   

Comprova el seu propi treball abans d’entregar-lo. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 

d’acomplir els estàndards de qualitat. 

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 

segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres. 

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte les seves fases 

i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
O

R
G

A
N

IT
ZA

C
IÓ

 I 
P

LA
N

IF
IC

A
C

IÓ
 Organitza les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució. Treballa amb els recursos 

que té a la seva disposició de manera eficaç. Prioritza de forma adequada les diferents tasques. 

   

Realitza una programació d'activitats establint terminis per treure el millor profit del seu temps. Organitza la 

informació i documentació de forma òptima per garantir la seva accessibilitat i la seva qualitat. 

   

Programa i coordina les tasques a realitzar, assignant feines i establint temps, a efectes d'optimitzar el rendiment 
i donar la millor resposta possible als requeriments de la situació. Clarifica els rols, objectius i responsabilitats 
amb els seus companys/es, col·laboradors/es i superiors per garantir l'acompliment de la planificació. 

   

Planifica un conjunt de projectes o plans, on coordina de manera adequada els diferents recursos, sense perdre 
la visió global i de conjunt. Avalua de forma global i coherent les implicacions que suposa la seva planificació per 
altres àrees i departaments. Integra de manera eficient recursos de diferents àrees o departaments en la seva 
planificació. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
A

SS
O

LI
M

EN
T 

Vol fer bé i correctament la feina, sent frustració davant la ineficàcia o la pèrdua de temps, utilitza els estàndards 

disponibles per mesurar i comparar els seus resultats. 

   

Crea els seus propis estàndards en el treball per mesurar els seus resultats, fa canvis específics en el sistema o en 

els seus propis mètodes per aconseguir millores en el rendiment, més ràpides, menys cares o més eficients. 

   

Es fixa objectius ambiciosos i s’esforça per aconseguir-los, constantment realitza comparacions amb rendiments 

del passat. 

   

Realitza anàlisis de cost-benefici, pren decisions i estableix prioritats i objectius tenint en compte els recursos 

utilitzats i els resultats obtinguts. Assumeix riscos calculats, compromet recursos importants per millorar els 

resultats i aconseguir objectius ambiciosos. 

   

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

C
O

M
P

R
O

M
ÍS

 A
M

B
 

L’
EM

P
R

ES
A

 

Té una bona relació amb els/les companys/es i superiors de l’empresa. Mostra disponibilitat i interès envers 

l’empresa. Sol ser puntual i té un aspecte curós. 

   

Tracta la informació amb una actitud que demostra confidencialitat. Actua correctament vers les normes i la 

política de l’organització. Mostra una gran predisposició a la disponibilitat horària i als canvis d’última hora, 

imprevistos. 

   

Pren decisions i estableix prioritats i objectius per facilitar funcions i minimitzar despeses a l’empresa. Mostra 

una actitud de predisposició a la progressió professional i de fidelitat a l’empresa. 

   

 


