CURS: OPERACIONS DE CARRETONS NORMA UNE 58451
Nombre d’hores del curs: 24 hores
Data d’inici prevista: 03/10/2022
Data de finalització prevista: 13/10/2022
Horari: De dilluns, dimarts i dijous de 17:00h a 21:00h.
PERFIL DE L’ALUMNAT
• Prioritàriament persones ocupades.
• Amb coneixements d’informàtica i possibilitat d'accés a internet.
• Amb coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana.
OBJECTIU DEL CURS
• Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva
conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

• Conèixer de forma general, les modalitat, condicions i riscos associats a les diferents
operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l'entorn de
treball en els que operen.

• Utilitzar el carretó de manera adequada segons l'entorn. -Fer les operacions sense posar
en risc la seva persona ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaça ni
l'entorn.

PROGRAMA DEL CURS
1.

Definició.
1.1. Moviments.
1.2. Classificació.
1.3. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols.
1.4. Normes d'ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de
protecció.
1.5. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig,
estabilitat, carretons equilibrades, distribució de la càrrega.
1.6. Característiques de les rodes per carretons.
1.7. Tipus de rodes per carretons.
2. Carretons de manutenció automotors
2.1. Consells per a la seva utilització: Generalitats, qualificació, selecció i deures del
conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries,
normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes
conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de
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manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d'incendi,
prescripcions, codi de circulació.
2.2. Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles
generals d'utilització, regles per al conductor, consignes d'entrenament.

OBSERVACIONS
• Modalitat d’impartició: presencial.
• DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:
o
o
o
o
o

Fotocòpia DNI/NIE.
Full d’inscripció (model CONFORCAT) omplert i signat.
Persones ocupades: capçalera de la darrera nòmina o rebut d’autònoms.
Persones aturades: full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a
demandant d’ocupació (DARDO).*
Estar inscrit/a (tenir fitxa de primera acollida) a la Fundació Barberà Promoció.

*ATENCIÓ: EN CAS D’ESTAR ATURAT/DA, ÉS IMPRESCINDIBLE COMPLIR EL REQUISIT D’INSCRIPCIÓ AL
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) ABANS DE L’INICI DEL CURS.
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