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DADES GENERALS DEL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: TURISME I HOSTALERIA

ÀREA PROFESSIONAL: ALLOTJAMENT

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: AUXILIAR DE BUGADERIA

3. CODI: THAL41DCP

4. TIPUS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

Realitzar el servei de bugaderia mitjançant la utilització dels
productes, materials i maquinària més adequats a cada teixit a
tractar, respectant les normatives vigents de seguretat laboral i de
protecció mediambiental.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Donades les característiques del col·lectiu, es considera necessari
dotar al curs amb dos professionals:

- Un professor especialista
- Un professor de suport

6.1. Nivell acadèmic
Professor especialista: Titulació universitària o, si no n'hi ha,
capacitació professional equivalent en l'ocupació relacionada amb el
curs.
Professor de suport: Diplomatura /Llicenciatura universitària
(Educador Social, Treballador Social o Psicòleg) o, si no n'hi ha,
capacitació professional equivalent, en l'ocupació relacionada amb el
curs.

6.2. Experiència professional
Haurà de tenir dos anys d'experiència en l'ocupació.

6.3. Nivell pedagògic

Caldrà tenir formació metodològica o experiència docent.

7. REQUISITS D'ACCÉS DE L'ALUMNE

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals
No es precisa cap acreditació acadèmica, atès que ens referim a
persones amb discapacitat.

7.2. Nivell professional o tècnic
No es precisa experiència professional prèvia ni coneixements tècnics
específics.

7.3. Condicions físiques
Cap especialment, llevat d'aquelles que impedeixin el normal
desenvolupament de la professió.
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8. NOMBRE D'ALUMNES

10 alumnes, atès que el col·lectiu requereix d'una major atenció
individualitzada per a un bon aprofitament del curs.

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE BLOCS O MÒDULS FORMATIUS

- I. Introducció al servei de bugaderia.
- II. El procés de neteja de roba.

10. DURADA

Pràctiques....................................................75 hores
Continguts teòrics............................................30 hores
Avaluacions...................................................15 hores
Total........................................................120 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques
- Superfície: l'aula haurà de tenir un mínim de 20 m2 per a grups
de 10 alumnes (2 m2 per alumne)
- Mobiliari: l'aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 10
places, a més dels elements auxiliars.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques
- Pràctiques de bugaderia: disposar d'una sala de bugaderia amb un
total mínim de 20 m2.

11.3. Altres instal·lacions
- Un espai mínim de 50 m2 per a secretaria, despatxos de direcció,
sala de professors i activitats de coordinació.
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.

Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d'habitabilitat i de seguretat exigides per la legislació vigent i
disposar de llicència municipal d'obertura com a centre de formació.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip i maquinària
- Dos carros de transport de roba.
- Una planxa domèstica i una taula de planxat.
- Una planxa industrial corró.
- Una rentadora industrial d'un mínim de 10 Kg
- Una assecadora industrial d'un mínim de 10 Kg
- Equip audiovisual que consta d’un reproductor de vídeo domèstic
amb monitor, un projector de diapositives i un projector d'opacs i
transparències.

Totes les màquines estaran dotades amb tots els seus elements,
mecanismes i accessoris, així com del manual d'instruccions i
especejament , i es trobaran preparades per al servei.

12.2. Eines i utillatge
- Galledes
- Escombres
- Pals de fregar
- Camusses i draps
- Raspalls per a roba
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- Polvoritzadors d'1 litre
- Pinces d'estendre
- Estenedors

12.3. Material de consum
- Productes desinfectants
- Productes desengreixants
- Suavitzants
- Detergents
- Productes específics per a treure taques
- Vestidor, màscara, guants
- Humectants

12.4. Material didàctic
Als alumnes se'ls proporcionarà els mitjans didàctics i el material
escolar, imprescindibles, per al desenvolupament del curs.

12.5. Elements de protecció
En el desenvolupament de les pràctiques s'utilitzaran els mitjans
necessaris de seguretat i higiene a la feina i s'observaran les normes
legals sobre això.

DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

INTRODUCCIÓ AL SERVEI DE BUGADERIA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

Conèixer els diferents àmbits on es realitzen treballs de bugaderia,
així com els diferents productes i tècniques.

16. DURADA DEL MÒDUL I

30 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL I

A) Continguts pràctics
- Conèixer els processos de treball de la bugaderia:
* Seguir una seqüència de tasques a realitzar.
* Reconèixer la qualitat del treball realitzat.
- Reconèixer els diferents productes, materials i màquines de
bugaderia.

B) Continguts teòrics
- El servei de bugaderia:
* Tipus de bugaderies
* Processos que es desenvolupen en les bugaderies.
* Productes, materials i maquinària.

C) Continguts actitudinals
- Relació amb professors i companys.
- Assistència i puntualitat.
- Ordre.
- Cura de l'aspecte personal.
- Responsabilitat.
- Seguiment de les normes.
- Atenció i concentració a la feina.
- Resistència a la rutina.
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- Iniciativa i motivació.
- Acceptació dels canvis, instruccions i crítiques.
- Treball en equip i cooperació.
- Ritme i constància a la feina.
- Autocontrol.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

EL PROCÉS DE NETEJA DE ROBA.

15. OBJECTIU DEL MÒDUL II

Realitzar les tasques de recepció, classificació, neteja, planxat i
acabat de roba utilitzant els productes i materials més adequats
segons els teixits i en les màximes condicions de seguretat i higiene
a la feina.

16. DURADA DEL MÒDUL II

90 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL II

A) Continguts pràctics
- Rentar la roba:
. Classificar la roba per al seu rentat.
. Seleccionar els programes de rentat i els productes més idonis.
. Revisar la roba rentada.
- Eixugar la roba:
. Classificar la roba per al seu assecat.
. Estendre la roba.
. Seleccionar els programes d'eixugat més idonis.
- Eliminar taques:
. Seleccionar els productes adequats per a treure taques.
. Aplicar les tècniques per llevar taques segons tipus de taques
i teixits.
. Revisar la roba.
- Realitzar l'acabat i presentació de la roba neta:
. Planxar roba.
. Doblar roba.
. Classificar o guardar roba d'acord amb la seva procedència.
- Netejar calçat:
. Raspallar i ensabonar calçat.

B) Continguts teòrics
- Les fibres tèxtils:
. Fibres naturals: reconeixement i tractament.
. Fibres artificials: reconeixement i tractament.
- La maquinària de bugaderia. Programes i funcionament:
. Les rentadores.
. Les assecadores.
. La planxa domèstica.
. La planxa industrial.
. Manteniment de la maquinària: revisió i neteja periòdica.
- Dosificació dels productes de rentat:
. Dosificació manual
. Dosificació automàtica
- El procés de neteja de roba:
. Recepció i classificació
. Treure taques en sec
. Rentat
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. Eixugat

. Planxat

. Doblat

. Devolució

C) Continguts actitudinals
- Relació amb professors i companys.
- Assistència i puntualitat.
- Ordre.
- Cura de l'aspecte personal.
- Responsabilitat.
- Seguiment de les normes.
- Atenció i concentració a la feina.
- Resistència a la rutina.
- Iniciativa i motivació.
- Acceptació dels canvis, instruccions i crítiques.
- Treball en equip i cooperació.
- Ritme i constància a la feina.
- Autocontrol.




