CESL
CGT de Catalunya

Prevenció de Riscos Laborals
Nivell bàsic 50 h
(annex IV del Reial decret 39/1997)

Presentació
El curs Prevenció de Riscos Laborals Bàsic 50 h forma part del Pla de Formació Sindical
2011-2012 de la Secretaria de Formació del Secretariat
Permanent del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya.
Es desenvoluparà tots els dilluns del 23 d’abril al 25 de juny de
2012, la durada del curs es de 50 hores, cada sessió es de 5 h i
el horari de 8 a 13.
Lloc on s'impartirà: Edifici IG-NOVA TECNOESPAI, Av Barcelona
105 d'Igualada.

Equip Tècnic
Formador

Llorenç Vergés Galán

Formador

Enrique Viciosa González

Formador

Tomás Miranda López

Coordinador

Pepe Berlanga García

Certificats
Certificat d’assistència: aquest certificar acredita que l’alumne ha estat inscrit i ha
assistit al curs.
Certificat d’aprofitament: s’atorga aquells alumnes que hagin adquirit el nivell de
coneixements del curs i hagin assistit amb regularitat al curs (més del 75% de les hores
totals del curs).
Pàgina 1

CGT de Catalunya - CESL

Temari
Continguts conceptuals
bàsics sobre seguretat i
salut en el treball

Riscos específics i la
seva prevenció

Primers auxilis

Riscos generals i la seva
prevenció

Elements bàsics de
gestió de la prevenció
de riscos

Avaluació

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.

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.
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