GROUP

CURS

Teoricopràctic

Curs de
seguretat
de treballs
en altura
Aquest curs facilita als treballadors formació i informació en matèria preventiva, en
relació amb la realització segura de treballs en altura, segons estableix l’article 19 de
la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals. Es generem artificialment les situacions
més comunes de treballs en altura perquè l’alumne tingui el màxim nombre d’experiències i es disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d’alta qualitat pedagògica
Adreçat a:
Treballadors que realitzen treballs que impliquen risc de caiguda en altura, com ara:
• Treballs en cobertes o qualsevol superfície amb risc de caiguda en altura.
• Treballs amb escales.
• Treballs en bastides.
• Treballs amb PEMP (Plataformes Elevadores Mòbils de Personal).

Objectius:

Adquirir tots els coneixements i les eines necessàries per:
• Identificar quins treballs impliquen la planificació d’un treball en altura.
• Identificar els riscos que genera el treball en altura.
• Conèixer les principals causes d’accidents al treballar en altura.
• Descobrir i conèixer les diferents mesures de prevenció davant el treball en altura.
• Conèixer les principals pautes d’actuació en cas que es produeixi un accident o una emergència en un treball en altura.
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GROUP

Beneficis
del curs
Reducció de la taxa d’accidents laborals en la realització de treballs en altura, amb
la consegüent disminució de
costos personals i materials
per a l’organització.
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Teoricopràctic

Continguts
1. Teòrica
• Normativa aplicable de treballs en altura.
• Normes de seguretat de treballs en altura.
• Equips de protecció individual (EPI).
• Equips de protecció col·lectiva, sistemes anticaigudes.
• Instal·lació de sistemes anticaigudes.
• La síndrome de l’arnès.
• Tècniques d’accés per a treballs en altura.
• Tècniques d’hissar material.
• Dispositius d’evacuació.
• Actuació en cas de risc greu i emergència.			
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Pràctica
Revisió, utilització, emmagatzematge i ús d’EPI.
Nus de vuit i gassa.
Simulació de situacions de treball.
Instal·lació de sistemes anticaigudes temporals.
Reconeixement, inspecció prèvia i utilització dels diferents tipus
d’accessos amb risc de caiguda.
Utilització de punts d’ancoratge estructurals.
Hissat i descens de càrregues.
Simulacre d’evacuació i PAS.

Aportem tot el que és necessari sense haver de desplaçar els
treballadors a cap centre de formació.

Presencial (amb la possibilitat de modalitat In Company) i
teoricopràctic. La durada i la tipologia d’aquests cursos depenen de les característiques i les necessitats específiques de
l’empresa.

