CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS 6 HORES FONTANERIA
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

DURACIÓ DEL CURS:
6 HORES
Dies 20 de juliol de 16:00 h. a 22:00 h.

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

TEMARI:
Definició dels treballs.
_ Instal∙lacions provisionals d'obres
_ Baixants.
_ Instal∙lació penjada.
_ Instal∙lacions en locals (serveis cuines, banys)
_ Urbanització, pous, arquetes, etc.
Tècniques preventives específiques.
_ Identificació de riscos.
_ Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
_ Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà)
_ Equips de treball i eines: riscos i mitjanes preventives).
_Manipulació manual de càrregues
‐ Treballs en altura
‐ Treballs en espais confinats
‐ Mitjans de protecció col∙lectiva (col∙locació, usos obligacions i manteniment)
‐ Mitjans de protecció individual (col∙locació, usos, obligacions i manteniment)
‐ Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S)
‐ Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia
‐ Treballs de soldadura.

IMPORT ECONÓMIC:
75€ (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 posar-se en contacte amb nosaltres li podem realitzar qualsevol tipus de formació que la seva empresa
necessiti.

