
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Netejador/a hospital 
 

Ocupació Netejador/a 

Família Serveis de neteja 
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1. Descripció del lloc de treball 

El/la netejador/a d’hospitals és el/la professional que garanteix unes condicions de neteja i 

asèpsia òptimes al centre i que aconsegueix utilitzant els productes i estris adequats a cada 

àrea (habitacions, estances comunes, banys, etc.) segons el protocol específic definit per a 

cada zona. La tasca es duu a terme respectant en tot moment la normativa vigent de medi 

ambient, qualitat i 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 en la professió. 

 Experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector mínim 3 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

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

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

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

 Un cop finalitzada la seva feina, avisa al responsable per seguir altres indicacions si encara no 
ha finalitzat la jornada.  

 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. 

 
NETEJA DE LES ÀREES DE LES HABITACIONS: 

 Neteja diària de les habitacions dels pacients. 

 Neteja de les cobertes del punts de llum. 

 Després d’una alta, neteja el llit, l’armari per dins i la tauleta tant per dins com per fora. 

 Neteja de lavabos diària amb baieta exclusiva per ells. Manteniment de sabó, paper higiènic 
i tovalloles. 

 Neteja diària del control d’infermeria. 

 Neteja dels magatzems i dels espais reservats al personal sanitari, segons necessitats de 
l’entitat. 

 Neteja diària de vestíbuls i passadissos. 

 Neteja diària de la sala d’estar dels pacients i visitants. 

 Neteja dels vidres, quan sigui necessari. 

 Recull dels residus un cop al dia. 

 Utilització de contenidors segons tipus de residus. 
 
NETEJA DE LES ÀREES COMUNES, FREQÜÈNCIA SEGONS INDICACIONS DE L’ENTITAT: 

 Neteja dels vestíbuls diàriament. 

 Neteja dels vidres i superfícies vidrieres. 

 Neteja diària d’escales. 

 Neteja d’escales d’accés a l’edifici. 

 Neteja diària dels ascensors. 

 Neteja al matí i la tarda dels lavabos públics, amb baieta exclusiva per aquesta zona. 

 Manteniment de sabó, paper higiènic i tovalloles dels lavabos públics. 

 Recull diari dels residus, utilització dels contenidors segons tipus de residus. 

 Canvi de bosses de totes les papereres a diari. 
 

PROCEDIMENTS DE NETEJA: 

 Netejar amb baieta humida totes les superfícies horitzontals i verticals de tot el mobiliari. 

 A l’alta del pacient, a més de les superfícies, netejar l’interior de les tauletes de nit, dels 
armaris, el capçal, peu i estructura del llit. 

 Deixar tots els mobles ben col·locats al seu lloc. 

 Fregar els sanitaris amb una baieta exclusiva per a ells, amb aigua i sabó, seguit d’un bon 
esbandit i lleixiu. 

 Abans de fregar, recollir la brossa ( papers, restes, etc.) amb una mopa folrada de drap humit. 

 Fregar el terra amb curiositat, intentar que no quedi gaire mullat, posar advertiment de terra 
mullat per evitar relliscades. 

 Canviar l’aigua de les galledes assíduament. 



  
 
 

   
 

 Netejar les habitacions sempre des dels racons fins a la porta de sortida. 

 Deixar una zona de pas seca quan es neteja qualsevol àrea. La meitat del passadís ha d’estar 
lliure per al trànsit. 

 Netejar o recollir de manera immediata les esquitxades o vessants tant de parets com del 
terra. 

 Verificar que tingui el material necessari per realitzar les seves tasques, si no és així, es 
proveeix del material al magatzem. 

 
MATERIALS: 

 Carro de neteja amb galleda. 

 La fregona ha d’estar sempre neta. Després de fer-la servir es guarda neta i escorreguda. 

 Mopa i drap. S’ha d’utilitzar cada dia un drap net. 

 Baietes de diferents colors, segons el seu ús. 

 Bosses de recollida de brossa: per galledes, papereres, etc. 
 
UTILITZACIÓ DE PRODUCTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ: 

 No es pot utilitzar cap producte que no estigui autoritzat pel responsable de serveis generals 
del centre. 

 Sobre la utilització dels productes, cal seguir les precaucions generals especificades en el 
protocol de neteja de la empresa. 

 



  
 
 

   
 

4. Competències del lloc de treball: Netejador/a hospitalari/ària 

 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Iniciativa 
Reacciona davant de les oportunitats o els 

problemes presents 
Aporta idees i s’implica 

La iniciativa es refereix a: 

1) Identificar un problema, obstacle o oportunitat. 

2) Portar a terme accions per donar-los resposta. 

Per tant, la iniciativa és la predisposició a actuar 

de forma proactiva i no només limitar-se a pensar 

en allò que s'ha de fer en el futur. El marc 

temporal d'aquesta escala va des de finalitzar 

projectes passats o actuals fins a la recerca de 

noves oportunitats.  

 Reconeix les oportunitats i actua en 

conseqüència o supera obstacles per resoldre 

problemes presents, actuant en el termini d'1 o 

2 dies.  

 Mostra predisposició a participar i aportar 

idees.  

 No traspassa el problema, l'assumeix i proposa 

solucions.  

 S'involucra activament a les tasques que 

realitza. Reacciona davant oportunitats o 

problemes presents. 

 Soluciona els problemes del dia a dia sense 

esperar que li diguin què ha de fer. 

 No es queda mai sense fer res, si no té cap tasca 

pendent en busca de noves. 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Compromís amb l’organització 
Respecta les normes i les pràctiques de 

l’organització 
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. 

 S'esforça per adaptar-se i encaixar bé a 
l'organització. 

 Respecta la manera com es fan les coses a 
l'organització. 

 Comprèn i treballa pels resultats que s'esperen 
de la seva funció. 

 Realitza les coses tal i com s'espera d'ell/a. 

 Coneix i s’identifica amb l’empresa 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. 

 Si ha de faltar a la feina, intentarà avisar a 
l’entitat amb el major temps de maniobra 
possible per l’empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Aprenentatge i utilització de coneixements Ofereix coneixements 
Utilització de maquinària específica de neteja i 

manipulació de productes relacionats 

L’aprenentatge i la utilització de coneixements 
implica la inquietud i curiositat constant per 
aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de 
posar en pràctica i ampliar els coneixements 
tècnics, professionals o de gestió, així com 
transferir aquells coneixements relacionats amb 
el treball. La persona continua desenvolupant-se i 
adquirint nous coneixements per iniciativa pròpia. 

 No es limita a ser un expert en el seu àmbit, sinó 
que busca informació, es documenta i indaga en 
altres matèries que no coneix. 

 Divulga i posa en pràctica els coneixements que 
va adquirint en el seu lloc de treball. 

 Com experta en la seva matèria, actua com a 
suport, oferint i transmetent els seus 
coneixements als altres. 

 Pregunta a persones expertes per aprofundir i 
millorar els seus coneixements. 

 Realitza les tasques seguint els processos i 
protocols  apresos tant en experiències laborals 
anteriors com als protocols establerts per la 
pròpia entitat. 

 Mostra interès, pregunta el que no entén. 

 Posa en pràctica els coneixements apresos 
respecte a la utilització de maquinària o 
productes de neteja. 

 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Comprova el seu propi treball Revisa la seva pròpia feina 

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. 

 Repassa i comprova l'exactitud de la informació 
o de la feina. 

 Comprova i repassa la seva feina per assegurar-
se que no té errors. 

 És detallista i treballa amb rigor perquè el 
resultat sigui de qualitat i fiable. 

 Comprova la qualitat i l'exactitud de la seva 
feina. 

 No deixarà cap estància sense netejar, serà molt 
acurat/da en la seva feina. 

 Es preocupa de desar tots els estris utilitzats 
correctament desats al magatzem.  



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 

 Entrevista per competències: netejador/a hospitalari/ària 1 molt malament/5 molt bé 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

Explica alguna situació on hagis vist que hi havia una oportunitat 

de millora i hagis proposat de dur-la a terme. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica alguna situació laboral on hagis pres la iniciativa, què vas 

fer? Amb quines dificultats et vas trobar? Quins riscos vas 

assumir? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica una situació professional on hagis demostrat tenir 

iniciativa i una altre on no l’hagis posat en marxa. 

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 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 l’empresa? Què va passar? 

Què vas fer? Quines conseqüències vas tenir? Què vas aprendre 

de tot plegat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

A
P

R
EN

EN
TA

TG
E 

Com reacciones quan l’empresa et comenta que has de fer un 

curs? Què en penses?  

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Quan has començat una formació l’has finalitzat? Si no és així, per 

quin motiu? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

En els cursos que has realitzat per millorar la teva competència 

professional, creus que has après? Has pogut posar en pràctica 

alguns coneixements apresos? Posa algun exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? Explica 
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 plegar. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

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

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Netejador/a 
Nom treballador: Data: 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

Reacciona davant les oportunitats i els problemes presents, reconeix les oportunitats i actua de forma immediata 

o en un termini relativament curt de temps. 

   

És decisiva en situacions de crisi i actua ràpidament i amb decisió, no espera a que els problemes es solucionin sols 

o que altres se’n facin càrrec. 

   

S’anticipa als problemes i crea oportunitats en el curt termini mitjançant un esforç extra i actuant ràpidament, 

obté informació i l’analitza, per poder desenvolupar un pla d’acció efectiu. 

   

S’anticipa i crea oportunitats que no són evidents pels altres en els moments actuals. Duu a terme accions per 

crear oportunitats que es concretaran en un futur pròxim o per evitar futures crisis. 

   

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 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 vers 

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 i/o 

d’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. 

   

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

A
P

R
EN

EN
TA

TG
E 

Està disposat a fer esforços per adquirir nous coneixements. Reconeix i accepta l’experiència dels altres i sol·licita 

opinions i idees en enfrontar-se amb nous desafiaments. 

   

Participa activament en activitats d’aprenentatge sistemàtic. Presenta una actitud de curiositat davant dels nous 

coneixements. 

   

Consulta constantment sobre noves fonts d’informació per a l’adquisició de nous coneixements, com per exemple 

llibres, publicacions, internet, etc. Busca informació més enllà de les preguntes rutinàries. 

   

Es caracteritza per desenvolupar una actitud constant i sistemàtica d´autoaprenentatge, esdevé una persona a la 

que els altres recorren per obtenir coneixements i informació científico-tècnica. Està constantment actualitzat/da. 

   

 



  
 
 

   
 

 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, així com per la bona definició dels procediments a 

seguir en el procés productiu. 

   

Comprova la seva pròpia feina feta abans d’entregar-la o mostrar-la. Repassa la qualitat d’aquesta 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 


