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Nombre d’hores del curs: 20 hores  

Data d’inici prevista:03/10/2022 

Data de finalització prevista: 11/10/2022 

Horari: 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 

 

• Conèixer, d'acord amb l'annex II del III Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, 

Tecnologia i Serveis del Sector Metal·lúrgic (CEM) (codi d'acord núm. 99003435011900), 

que es va signar el 5 de novembre de 2019, els continguts formatius en Prevenció de 

Riscos obligatoris per als operaris del sector metal·lúrgic de l'ofici corresponent, tot 

adquirint els coneixements bàsics i essencials per poder desenvolupar el seu treball. 

 

PROGRAMA DEL CURS  

 

1.  Verificació, Identificació i Vigilància del lloc de treball i el seu entorn.  

1.1. Riscos i mesures 

1.2. Coneixement de l'entorn laboral. Planificar les tasques des d'un punt de vista. 

1.3. Emmagatzematge i recollida de materials. 

1.4. Manipulació de productes químics. Fitxa de seguretat. Simbologia. 

1.5. Ordre i neteja. 

1.6. Senyalització. Trànsit a través del lloc de treball. 

2. Interferència entre activitats simultànies o successives. 

3. Drets i obligacions. 

3.1. Marc normatiu general i específic. 

3.2. Organització de la prevenció. 

3.3. Promoure la conscienciació sobre la importància d'implicar-se en la prevenció de 

riscos. 

3.4. Participació, informació, consulta i propostes. 

4. Seguretat viària. 

5. Primers auxilis i mesures d’emergència. Coneixements específics bàsics. Objectius i 

funcions. 

CURS:  TPM: PART TRONCAL I D’OFICI 
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6. Definició de l'obra. Descripció dels procediments i processos segurs del lloc de 

treball. 

7. Tècniques preventives específiques. 

7.1. Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca específica. Avaluació i informació 

específica del risc. 

7.2. Riscos específics i mesures preventives del PROPI OFICI. 

7.3. Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment). 

7.4. Protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment). 

8.  Mitjans auxiliars, equips i eines. 2h. Riscos derivats de l'ús de mitjans auxiliars, 

equips i eines utilitzades en l'activitat de l’ofici. 

 

OBSERVACIONS  

• Modalitat d’impartició: presencial.  

• DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS: 

o Fotocòpia  DNI/NIE. 

o Full d’inscripció (model CONFORCAT) omplert i signat. 

o Persones ocupades: capçalera de la darrera nòmina o rebut d’autònoms. 

o Persones aturades: full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a 

demandant d’ocupació (DARDO).* 

o 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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