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CONTINGUTS CURS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 20H 
 
 
MODUL I (4 Hores) 

A. DEFINICIO DE TREBALLS 
- Linies aèries i subterrànies d’alta i baixa tensió 
- Centres de transformació 
- Subestacions 
- Muntatge I manteniment electric industrial I edificacio 
- Instal.lacions provisional d’obra 

 
MODUL II (3 Hores) 

B. TECNIQUES PREVENTIVES ESPECIFIQUES 
- Aplicació del pla de seguretat I salut dins un área concreta. Avaluació de riscos en 

el cas de que no existeixi pla.  
- Proteccions col.lectives (col.locació, usos, obligacions i manteniment) 
- Proteccions individuals (col.locació, usos, obligacions i manteniment) 
- Muntatge, utilització i desmuntatge de línies de vida verticals i horitzontals en els 

diferents tipus de recolzaments i estructures 
 

MODUL III (4 Hores) 
C. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES 

- Escales 
- Petit material 
- Equips portàtils i eines 
- Màquines de tir, de fre, d’empalmar, politges, gats, carros de sortida a conductors, 

perxes de verificació d’absència de tensió.  
- Plataformes elevadores 

 
MODUL IV (2 Hores) 

D. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU 
ENTORN 

- Riscos i mesures preventives especifiques 
- Coneixements de l’entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de 

les tasques des de el punt de vista preventiu. 
 

MODUL V (2 Hores) 
E. INTERFERENCIES ENTRE ACTIVITATS 

- Activitas simultànies o succesives 
- Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics 

 
MODUL VI (2 Hores) 

F. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA 
- Coneixements especifics bàsics. Objectius i funcions 
 

MODUL VII (3 Hores) 
G. DRETS I OBLIGACIONS  

- Marc normatiu general I specific 
- Organització de la prevenció  
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- Foment de la pressa de consciencia sobre la importancia d’involucrar-se en la 
previsió de riscos laborals.  

- Participació, informació, consulta i propostes. 
 


