NOVETAT: Els treballadors del sector del METALL que realitzin aquest curs de nivell bàsic de PRL
Metall-Construcció de 60h. podran convalidar automàticament el curs de Nivell Bàsic de qualsevol
especialitat (50 h) segons el que s’estableix al II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la
tecnologia i els serveis del sector del metall. En aquests casos, els treballadors, tan sols hauran de
realitzar la formació específica del seu ofici de 8 hores.
La Normativa de la Fundació Laboral de la Construcció especifica que, a partir del 31 de desembre de
2011, la Targeta Professional de la Construcció (TPC) serà requisit indispensable per a tots els
treballadors que prestin servei en empreses que es trobin en l’àmbit d’aplicació del IV Conveni
Col·lectiu General del Sector de la Construcció.
Una de les opcions per poder acomplir amb aquest requisit és la realització del curs formatiu de Nivell
Bàsic en Prevenció de riscos de 60 hores que a més a més, permet acreditar al treballador com a
Recurs Preventiu de l’empresa.
Tan si l’alumne pertany al sector de la construcció com al sector del metall, realitzant aquest curs
convalidarà les següents formacions:
•
•
•
•
•

Formació inicial (8h) - (art. 138)
Responsables d'obra i tècnics d'execució. (art. 141)
Comandaments intermedis - (art. 142)
Administratius - (art. 144)
Tronc comú d'oficis (14h)

Objectius: Adquirir els coneixements, habilitats i actituds relacionades amb la Prevenció de Riscos
Laborals de Nivell Bàsic en el secor de la construcció. Dotar els assistents de coneixements teòricpràctics sobre els riscos per a la salut generats en l'activitat laboral, així com sobre les
tècniques preventives i de protecció enfront dels mateixos, a fi de prevenir i evitar danys professionals

Continguts:

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut; Riscos generals i la seva prevenció;
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció; Elements bàsics de gestió de
la prevenció de riscos; Primers auxilis

Capacitació del curs:
Aquest curs capacitarà als alumnes per poder desenvolupar les tasques del recurs preventiu de la seva
empresa, vetllant per l’acompliment de les normes de seguretat en l’àmbit de treball.

Calendari del curs:
Del 06 al 27 de juny
Durada: 20 h presencials + 40 h online
Horari presencial: dimecres de 15 a 20 h
Lloc d'impartició: Cambra de Comerç de Valls, C/Jacint Verdaguer, 1 43800 VALLS
Cost: 290 € + IVA/alumne (100% Bonificable)
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