OBJECTIUS:
Dotar els alumnes dels coneixements adequats segons el seu ofici sobre Seguretat i Salut
per a les activitats del metall realitzades en obres de construcció, obligatoris per a exercir
les funcions d’instal·lació, reparació, muntatge i treballs amb estructures metàl·liques,
serralleria i fusteria metàl·lica en obra (segons el IV Conveni General de la Construcció)

CONTINGUTS:
Definició dels treballs
 Centres de transformació
 línies generals
 Instal·lació provisional d'obra
Tècniques preventives específiques
Les taules dinàmiques com sistema d’informació
 Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta
- Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla
 Proteccions col · lectives ( col · locació , usos i obligacions i manteniment)
 Proteccions individuals ( col · locació , usos i obligacions i manteniment)
 Formació específica de l'operari
 Senyalitzacions
 Connexions mecàniques o elèctriques
Mitjans auxiliars , equips i eines
 Equips portàtils i eines
 Útils de l'equip de treball
 Escales
 petit material
 Manteniment i verificació , manual del fabricant , característiques dels principals
elements , dispositius de seguretat , documentació , sistemes d'elevació , ...

Verificació , identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
 Riscos i mesures preventives necessàries
 Coneixement de l'entorn del lloc de treball
- Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu
Interferències entre activitats
 Activitats simultànies o successives
 Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics
Primers Auxilis i mesures d'emergència
 Coneixements específics bàsics
- Objectius i funcions
Drets i obligacions
 Marc normatiu general i específic
 Organització de la prevenció
 Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar en la
prevenció de riscos laborals
 Participació, informació , consulta i propostes

CAPACITACIÓ DEL CURS:
Aquest curs capacitarà als alumnes per poder desenvolupar les tasques de l’ofici que
habitualment desenvolupen a l’ empresa, vetllant per l’acompliment de les normes de
seguretat en l’àmbit de treball.

DATA INICI: 11/12/2017
DATA FI: 14/12/2017
DURADA:: 20 hores
HORARI: De dilluns a dijous, de 15.00 a 20.00 hores
PREU:
260 Euros + IVA ( 100% bonificables sempre i quan l’ empresa tingui crèdit suficient
aquest 2017). Recordeu que l’ Iva no és bonificable ja que té la seva pròpia liquidació.
Consulteu descomptes per autònoms, aturats i inscripcions múltiples; i la tramitació de
les bonificacions per a les empreses.

