TPC: FORMACIÓ DE NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE LES ACTIVITATS
DEL METALL EN LA CONSTRUCCIÓ

Segons l'Annex III de l'Acord Estatal del Metall de 20 de març de 2009, el contingut formatiu per
al nivell bàsic de prevenció de les activitats del metall en la construcció, el mòdul de la qual
tindrà una durada mínima de 60 hores, s'esquematitza de la següent forma

CONTINGUT
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut
 El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc
 Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres
patologies derivades del treball
 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en
aquesta matèria
Riscos generals i la seva prevenció
 Riscos lligats a les condicions de seguretat
 Riscos lligats al medi ambient de treball
 La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
 Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de
protecció individual
 Plans d'emergència i evacuació
 El control de la salut dels treballadors
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció
 Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides,
plataformes de treballa, escales,...)
 Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals,...

Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
 Organització preventiva del treball: rutines bàsiques
 Documentació: recollida, elaboració i arxiu
Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de
seguretat i salut, treballadors designats,...)
Primers auxilis
 Procediments generals
 Pla d'actuació

CAPACITACIÓ DEL CURS
Aquest curs capacitarà als alumnes per poder desenvolupar les tasques del recurs preventiu de
la seva empresa, vetllant per l’acompliment de les normes de seguretat en l’àmbit de treball.
DATA INICI: 29/01/2018
DATA FI: 19/02/2018
DURADA: 20 hores presencials i 40 hores online.
HORARI: Dilluns, de 15.00 a 20.00 hores
PREU:
290 Euros + IVA. Recordeu que l’ Iva no és bonificable ja que té la seva pròpia liquidació.

