CURS:
FORMACIÓ EN PROTECCIÓ DE RISCOS LABORALS
DE NIVELL BÀSIC
60 HORES

Formació en PRL de Nivell Bàsic de 60 hores (40 on-line i 20 presencials), duta a terme per una empresa homologada per la Fundació
Laboral de la Construcció, i segons indicacions del conveni n. IV de la Construcció, 2012-2016. Aquesta formació permet exercir les funcions
de Recurs Preventiu en el Centre de Treball.
Objectius:
Adquirir les competències necessàries en relació a la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la construcció.
Conèixer la normativa i responsabilitats, drets i obligacions d'empresaris, comandaments intermedis i treballadors en matèria de PRL.
Capacitar l’alumne en la identificació dels riscos específics de l'activitat i en la determinació de les mesures de prevenció a aplicar.
Conèixer els conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, per minimitzar els danys en cas d'accident.

Professorat: Jordi Miró i Closa
Gerent i cap d’estudis de ABCDARI de la Formació s.l., tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, acreditat per la Generalitat de
Catalunya i director de Seguretat Privada, acreditat pel Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya. Tècnic Competent en elaboració de Plans
de Autoprotecció, pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Formador, des de fa 7 anys, en Prevenció i Seguretat Integral.
Alumnes: 20
Docència: 20 hores presencials i 40 hores on-line
Adreçat a: conservadors-restauradors de béns culturals
Dates i horaris: 8, 15 i 22 de maig de 8 a 15 h

Lloc:

Sala d’actes del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya
C/ Arnau Cadell, 30
08197 Valldoreix

Metodologia: Classes teòriques en català

Preu: 75 € / 60 € (estudiants i socis del CRAC-Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya)
Preinscripció: Enviar un correu electrònic amb les vostres dades (nom, cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic i, si escau, acreditació que
sou estudiants o socis del CRAC) a crbmc.cultura@gencat.cat . Un cop rebut el correu, el CRBMC us indicarà com fer el pagament. Si el dia
30 d’abril aquest no s’ha dut a terme, entendrem que renuncieu a la vostra plaça i l’assignarem a una altra persona interessada.
L’assignació de places es farà per rigorós ordre d’inscripció.

