PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (mòdul bàsic segons normativa)
MODALITAT PRESENCIAL
DURADA 50h
OBJECTIUS GENERALS
Adquirir els coneixements bàsics per a comprendre la normativa, els drets i deures dels treballadors/es en
matèria de salut laboral, els procediments d’actuació i les funcions de nivell bàsic ( treballador designat,
delegat de Prevenció o recurs preventiu ).
OBJECTIUS ESPECIFICS
Promoure comportaments segurs coneixent els riscos d'accident.
Promoure la correcta utilització d'equips de protecció.
Fomentar l'interès dels treballadors en l'acció preventiva.
Promoure i controlar actuacions preventives bàsiques.
Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventiva.
Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa. Visites, queixes,
suggeriments, denúncies, etc...
Actuar personalment en casos d'emergència. Gestió intervencions.
Cooperar amb el servei de prevenció, tant propi com aliè.
CONTINGUTS I TEMARI
Els continguts de l'acció conformen una formació de nivell bàsic a l’àmbit de la formació en matèria de
riscos laborals, però que es considerat com a mitjà-superior a l’àmbit de la formació contínua. Aquesta
formació es fa d’acord amb el temari de l’annex IV del RD 39/1997 que qualifica als participants per a
desenvolupar les funcions de nivell bàsic ( treballador designat, delegat de Prevenció o recurs preventiu ),
millorant el perfil professional dels treballadors/es participants.
MÒDULS
1. Continguts conceptuals bàsics sobre seguretat i salut en el treball ............................... 10 hores
Treball i Salut. Factors de risc.
Danys derivats del treball. Accidents i Malalties professionals.
Marc Normatiu. Drets i Deures bàsics.
2. Riscos generals i la seva prevenció .............................................................................. 25 hores
Riscos derivats de les condicions de Seguretat.
Riscos derivats del medi ambient de treball.
Càrrega de treball i fatiga laboral.
Sistemes elementals de control del risc.
Plans d´emergència i evacuació.
Control de la Salut dels treballadors.
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de l’empresa …… 5 hores
Riscos específics de diferents sectors d´activitat: construcció,
industries extractives, transports, etc.
Empreses dels alumnes del curs.
4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos ..................................................... 5 hores
Organismes públics.
Organització del treball preventiu.
Documentació necessària segons la llei.
5. Primers auxilis ………………………………………………………………………………….. 5 hores
Coneixements Bàsics sobre Primers auxilis.
Pautes d´actuació.
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AVALUACIÓ
DURANT EL CURS: L’avaluació dels alumnes es realitzarà mitjançant l’observació directa del treball en
grup, que servirà per debatre i avaluar el contingut total de l’aprenentatge del curs.
FINAL: Es farà una avaluació de coneixements mitjançant una prova escrita de preguntes tancades amb
diverses alternatives de resposta, i la posterior correcció es farà en grup, per a facilitat el debat i la
comprensió a cada pregunta - resposta.
CERTIFICACIÓ
Els continguts i l’avaluació de l’aprenentatge d’acord amb l’annex IV del RD 39/1997 es qualifica als
participants per a desenvolupar les funcions de Nivell Bàsic, dóna lloc a un certificat d’aprofitament,
sempre que es superi el 75% d’assistència i l’avaluació final.

2

