
 
 

CURS OPERADOR/A CERTIFICAT DE CARRETONS DE MANUTENCIÓ 

 
NÚM. HORES CURS:  16 h.  teòric-pràctiques  (2 sessions de 4 h. teòriques i 4 h. pràctiques) 
 
CALENDARIS I HORARIS:  
 

- 15-11-2019 i 22-11-2019 de 9:00 a 13:00 h  i de 14:00 a 18:00 h 

 

PERFIL DELS DESTINATARIS:  

 Persones majors de 18 anys 

 Preferible amb carnet de conduir (però no imprescindible) 

 Interès en treballar al sector químic/farmacèutic/plàstic i afins 
 
 
PROGRAMA DEL CURS : 
 
1. Continguts Teòrics 
- Presentació. 
- Prevenció de Riscos 
- Operador 
- Carretons Elevadors 
- Unitat de Càrrega. 
- Normes específiques d’ utilització segons 
programa 
- Manteniment i control diari 
 
2. Continguts Pràctics 
- Coneixement i control dels elements dels 
equips 
- Comprovació inicial d’ ús 
- Manipulació i moviments bàsics 
- Exercicis de circulació en espais oberts 

- Exercicis de circulació en circuits amb 
obstacles 
- Exercicis de circulació en espais reduïts 
- Recollida i manipulació de càrregues 
- Repetició de exercicis 4, 5 y 6, amb la 
màquina carregada 
- Apilat en bloc de carregues 
- Col·locació de carregues en prestatges 
- Càrrega i descàrrega de vehicles 
- Control dels coneixements sobre el 
diagrama aplicats a una carrega i maniobres 
determinades 
- Utilització, en cas necessari, d’ 
implements 
- Utilització i maneig de càrregues especials 
 
3. Avaluació (teòric-pràctica) 

 
OBSERVACIONS: 
 
 

-DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS: 
 

- Fotocòpies: DNI, targeta SOC- demandant d’ocupació. 
- Cal estar inscrit a Barberà Promoció abans de l’inici del curs  
- Cal estar inscrit al programa METALLVALLÈS 

 
 
-TITULACIÓ que s’obtindrà un cop finalitzat el curs: 
 

- Certificat d’ Aptitud (format Carnet) 
- Certificat d’ assistència amb aprofitament (Diploma) amb el programa impartit i el 

reconeixement del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo i del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Aquesta formació dóna compliment a: la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, el Reial 
Decret 1215/97 i la Norma UNE: 58451-2016 

 
 
UBICACIÓ del curs: 

 
- Continguts teòrics (matins):  
Fundació Barberà Promoció (C/De la Torre d’en Gorgs, 40 08210 Barberà del 
Vallès) 
- Pràctiques (tardes):  
SABEMSA (C/Carrer de la Circumval·lació, 14  08210 Barberà del Vallès Barberà) 

 


