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NOM DE L'ACCIÓ
PRL: Targeta professional de la construcció (TPC formació inicial )

OBJECTIUS
Objectiu general:
- Adquirir els coneixements mínims, tan teòrics com pràctics, en matèria de prevenció de riscos laborals,
a fi de complir amb l'establert en el V Conveni General del Sector de la Construcció i assolir la Targeta
Professional de la Construcció.
Objectius específics:
- Conèixer els conceptes bàsics i principis generals sobre prevenció de riscos generals.
- Reconèixer els riscos més freqüents de les obres de construcció en les seves diferents fases.
- Conèixer els equips de treball i mitjans auxiliars que s'utilitzen de forma habitual en les obres de
construcció juntament amb els riscos més freqüents associats a aquests.
- Conèixer les diferents mesures preventives relacionades tant amb les fases d'obra com amb els equips i
mitjans auxiliars.
- Sensibilitzar als alumnes sobre la importància de la seguretat i salut en el seu treball.

CONTINGUTS
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut
1.1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc
1.2. Marco normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. deures i obligacions bàsiques en
aquesta matèria
2. Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics
2.1. Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció col·lectives, equips de
protecció individual, etc
2.2. Mitjans auxiliars (bastides penjades, modulars, borriquetes, etc.)
2.3. Equips de treball (aparells elevadors, petita maquinària, etc.)
2.4. Senyalització
2.5. Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció
3. Primers auxilis i mesures d'emergència
3.1. Procediments generals
3.2. Pla d'actuació

4. Drets i obligacions
4.1. Participació, informació, consulta i propostes

