CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
20 HORES ELECTRICITAT
DURACIÓ DEL CURS:
Dies:
Horari:

20 HORES
11, 12, 13, 18 i 19 de juliol
de 18:00 h. a 22:00 h.

LLOC D’IMPARTICIÓ:
Gremi CRM ‐: C/Pau Casals 35 ent. 1ª, Ripollet.

OBJECTIUS:
‐
‐

Complir amb les exigències legals en el marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Conèixer els riscos laborals i com tractar‐los en la empresa de cada alumne

TEMARI:
Definició dels treballs.
_ Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa
tensió.
_ Centres de transformació.
_ Subestacions.
_ Muntatge i manteniment elèctric industrial i
edificació.
_ Instal∙lacions provisionals d'obra.
Tècniques preventives específiques.
_ 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,
obligacions i manteniment).
_ Proteccions individuals (col∙locació, usos, obligacions
i manteniment).
_ Muntatge, utilització i desmuntatge de línies de vida
verticals i horitzontals en els diferents tipus de suports
i estructures.
Mitjans auxiliars, equips i eines.
_ Escales.
_ Petit material.
_ Equips portàtils i eines.
_ Màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats,
carros de sortida a conductors,
_ Plataformes elevadores.

Verificació, identificació i vigilància del lloc de
treball i el seu entorn.
_ Riscos i mesures preventives específiques.
_ Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del
trànsit pel mateix. 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.
_ Marco normatiu general i específic.
_ Organització de la prevenció.
_ Foment de la presa de consciència sobre la
importància d'involucrar‐se en la prevenció de riscos
laborals.
_ Participació, informació, consulta i propostes

IMPORT ECONÓMIC:
200€ (AGREMIAT), no agremiat consulteu amb el gremi
PER RESERVAR PLAÇA , HAS DE TRUCAR O ENVIAR UN E-MAIL AL:
Telèfon 93 691 65 52 Ripollet o enviar un e-mail a info@gremicrm.es
NOTA: PER BONIFICACIONS AMB LA FUNDACIÓ TRIPARTITA. NECESSITEM LA DOCUMENTACIÓ UNA
SETMANA ABANS DE L’INICI DEL CURS

Totes les empreses ,poden beneficiar-se total o parcialment el cost dels cursos mitjançant les subvencions del
FORCEM que es realitzen en bonificacions a la seguretat social. Utilitzar aquest crèdit de formació pot contribuir a
millorar la competitivitat de la seva empresa, per lo qual ens posem a la seva disposició per facilitar-li tota l’informació
addicional necessària i, en el seu cas, donar-li l’assessorament i assistència tècnica adequada. No dubti en posarse en contacte amb nosaltres li podem realitzar qualsevol tipus de formació que la seva empresa necessiti.

