FORMACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
(ACORD ESTATAL DEL METALL)
FORMACIÓ DE SEGON CICLE PER OFICI
ELECTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT DE AT i BT
INFORMACIÓ BÀSICA DEL CURS
HORES: 20 presencials
NOMBRE DE PLACES: 25
DATA INICI: 28 febrer de 2013
DATA FINALITZACIÓ: 21 de març de 2013
HORARI: Dijous de 14:00 a 19:00
4 sessions presencials: 28/2, 7/3, 14/3 i 21/3 de 2013
LLOC REALITZACIÓ: Instal·lacions ADICAE
ENTITAT ORGANITZADORA: PREVENCICAT, SL
PROFESSOR: ERNEST PEREZ POLTI (Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals)
PREU:260€
Del cost total de la formació, podrà ser bonificat l’import que l’empresa tingui com a crèdit per la
formació continua, no seria bonificable per treballadors autònoms.
OBJECTIUS:
Assolir els coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals continguts en l’acord
estatal del metall.
A QUI S’ADREÇA:
Electricistes i operaris de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’alta tensió i baixa tensió.
Les empreses que han de registrar o renovar el REA (registre d’empreses acreditades), hauran
de certificar que el seu personal te formació de segon cicle segons les exigències de l’ actual
acord del metall.

PROGRAMA FORMATIU
I. Definició dels treballs
a) Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió
b) Centres de transformació
c) Subestacions
d) Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació
i) Instal·lacions provisionals d'obra
II. Tècniques preventives especifiques
f) Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que
no existeixi pla.
g) Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
h) Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
i) Muntatge, utilització i desmuntatge de línies de vida verticals i horitzontals en els diferents
tipus de suports i estructures
III. Mitjans auxiliars, equips i eines
j) Escales
k) Petit material
l) Equips portàtils i eines
m) Màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes
de verificació d'absència de tensió
n) Plataformes elevadores
IV. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn
o) Riscos i mesures preventives necessàries
p) Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de les tasques
des d'un punt de vista preventiu
V. Interferència entre activitats
q) Activitats simultànies o successives
r) Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics
VI. Primers auxilis
s) Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions
VII. Drets i obligacions
t) Marco normatiu general i específic
o) Organització de la prevenció
v) Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de
riscos laboral1s
w) Participació. Informació, consulta i propostes

