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OBJECTIUS
Objectius generals:
- Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l'aplicació de tècniques segures de
treball durant l'execució de les unitats d'obra que dugui a terme.
- Donar compliment a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, on en el seu
article 19 de formació als treballadors estableix que cada treballador ha de rebre una formació teòrica i
pràctica, suficient i adequada, en matèria de preventiva. La formació s’ha de centrar en el seu lloc de
treball o en la funció de cada treballador.
- Donar compliment al V Conveni General del Sector de la Construcció on s’estableix la part específica de
formació.
Objectius específics:
- Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de treball especifiques,
així com conèixer les tècniques preventives per la seva aplicació en cada cas.
- Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el
seu entorn, com per la planificació de les tasques des del punt de vista preventiu.

CONTINGUTS
1. Paleta. Definició dels treballs
1.1. Façanes (fàbrica de rajola i revestiments de ciment)
1.2. Distribució d’interiors
1.3. Materials (ceràmiques, cartró, guix, etc)
2. Tècniques preventives específiques
2.1. Identificació dels riscos .
2.2. Avaluació dels riscos del lloc de treball (genèric)
2.3. Mitjans auxiliars (bastides, plataformes de treball)
2.4. Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
2.5. Manipulació manual de càrregues.
2.6. Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment) .
2.7. Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
2.8. Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades, frases R i S) .

3. Operador d'aparells elevadors
3.1. Classes de màquines i equips, components principals. Grua torre, muntacàrregues, grueta,
plataformes d’elevació mòbils, manipuladores telescòpiques, etc.
3.2. Tècniques preventives específiques

