Prevenció de Riscos Laborals
Nivell bàsic 55 h. (annex IV del Reial decret 39/1997)
Presentació
El curs Prevenció de Riscos Laborals forma part del Pla de Formació de Fundació
IFO 2013-2014 subvencionats presencial o distancia:
- Per treballadors (inici mensual).
- Per aturats (inici cada dos mesos).
- Específics per empresa (dades i lloc a concertar).

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. Ser capaç de promoure els comportaments segurs
i la correcta utilització dels equips de treball i protecció.

Què estudiaràs?
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
1.1. El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties
professionals. Altres patologies derivades del treball.
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
Drets i de cures bàsics en aquesta matèria.
2. Riscos generals i la seva prevenció
2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.
2.2. Riscos lligats al medi ambient de treball.
2.3. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col•lectiva i individual.
2.5. Plans d’emergència i evacuació.
2.6. El control de la salut dels treballadors.
3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a
l’activitat de
l’empresa.
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4.
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
4.2. Organització del treball preventiu: “rutines” bàsiques.
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
5. Primers auxilis

Durada dels estudis

60 hores.
Horari a determinar segons necessitats del aspirant al curs.

Certificat

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).
Certificat d’assistència: aquest certificar acredita que l’alumne ha estat inscrit i ha
assistit al curs.

Programa i documentació de suport:
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Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Danys derivats del treball. L’acció preventiva. Tècniques
preventives.
Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball. Marc normatiu bàsic en matèria de
prevenció de riscos laborals. Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
El Reial decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Organització del treball
preventiu. Elements bàsics de gestió de la prevenció.
Protecció en màquines. Prevenció. Marcatge CE. Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de s
eguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
Riscos lligats a les condicions de seguretat (introducció).Senyalització dels llocs de treball. Reial decret 485/1997,
de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en
el treball.
Ergonomia. La càrrega de treball, la fatiga. Treball amb pantalles de visualtzació de dades.
Risc elèctric.
Riscos generals relacionats amb les condicions de seguretat en els locals. L’espais de treball. Reial decret
486/1997, de 14/04 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Anàlisi i avaluació de riscos. Conceptes generals. Investigació d’accidents de treball. Pràctica de l’arbre causal.
Prevenció del risc d’incendi i explosió. Tècniques d’actuació contra incendis. Plans d’emergència i evacuació.
Riscos generals relacionats amb el medi ambient de treball. Conceptes generals. Tipus de contaminants.
Prevenció de riscos.
Mètode d’actuació en Higiene industrial. Avaluació del risc higiènic. Criteris de valoració i metodologia de
mostreig.
Sistemes elementals de protecció de riscos. Reial decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció
individual.
Manipulació manual de càrregues. Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors.

ℵ
ℵ
ℵ

Introducció a la psicosociologia: factors de risc.
El control de la salut dels treballadors. Primers auxilis. Nocions bàsiques.
Prova d’avaluació.
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