
         Continguts:

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
▪ 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. 

deures i obligacions bàsiques. 
2. Riscos generals i la seva prevenció.      
▪ Riscos lligats a les condicions de seguretat i al medi ambient.      
▪ La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.      
▪ Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i 

individual. Plans d'emergència i evacuació.
▪ El control de la salut dels treballadors.

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector.
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
▪ Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
▪ Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.

5. Primers auxilis.

 Hores de formació:  60 hores

Calendari formació:
 MAIG 2020 JUNY 2020

 JULIOL 2020

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. SECTOR INDÚSTRIA DEL METALL 

    Inscripció: Ompliu la vostre sol·licitud a qualsevol de les oficines de: Mancomunitat la Plana, Consorci del Lluçanès, 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Ajuntaments de Roda de Ter, Manlleu, Centelles, Vic, Masies de Voltregà, Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sant Pere de Torelló, i del Consell Comarcal d'Osona, o online al link següent:  
https://forms.gle/x18GD1Z16zVc6E2p9

Nova formació obligatòria en matèria de prevenció de riscos d’acord amb el II Conveni Col·lectiu Estatal de la 
indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall (TPM)

Calendari: Del 25 de maig al 3 de juliol 2020

Places 
limitades!

20

Formació online: 40 hores
Formació presencial: 20 hores

Derivació d’usuaris:
Derivació d’usuaris:   
Fins el 15 de maig 2020
Selecció usaris: 
Dilluns 18 de maig 2020
Comunicació seleccionats: 
Dimarts 19 de maig 2020
Inici formació: 
25 de maig 2020

         Perfil del candidat/a: 

Competències bàsiques: 
▪ Comprensió oral i escrita de la 

llengua catalana i/o castellana
▪ Coneixements mínims informàtica 
▪ Capacitat numèrica

Requisits: 
▪ Disposar d’ordinador / tablet / 

mobil
▪ Disposar d’accés a internet

https://forms.gle/x18GD1Z16zVc6E2p9

