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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
NIVELL BÀSIC PELS SECTORS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I METALL  
 

Objectius 
 

• Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de 
les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals 
pels treballadors de la construcció i metall que realitzen tasques en 
obres de construcció. 

• Identificar i valorar les situacions potencials de risc per a la integritat i 
la salut de les persones en el medi laboral, establint criteris d'avaluació i 
mesures de risc. 

 
Programa 
 
1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.......................................................10h 

• El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 
• Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties 

professionals. Altres patologies derivades del treball. 
• Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i 

obligacions bàsics en aquesta matèria. 
 

2. Riscos generals i la seva prevenció...................................................................25h 

• Riscos lligats a les condicions de seguretat. 
• Riscos lligats al medi ambient del treball. 
• La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. 
• Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col · lectiva i 

equips de protecció individual. 
• Plans d'emergència i evacuació. 
• El control de la salut dels treballadors. 

 

3. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos........................................5h 

• Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. 
• Organització preventiva del treball: "rutines" bàsiques. 
• Documentació: recollida, elaboració i arxiu. 
• Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, 

comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc) 
 

4. Riscos específics del sector de la construcció i metall..................................15h 

• El Pla de Seguretat i Salut. 
• Recurs Preventiu: definició, funcions i responsabilitats. 
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• Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, 
baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.). 

• Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc. 
• Treballs amb maquinària. 

 
5. Primers auxilis.........................................................................................................5h 

• Procediments generals. 
• Pla d'actuació. 

 
 
Metodologia 
 
 La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest 
curs, d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics 
amb la realització de supòsits pràctics, extrets de la realitat empresarial, que són 
analitzats de forma individual i grupal.  Els supòsits presentats permeten una 
ràpida transferència a la realitat empresarial de cada un dels participants.   
 
Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció, i en el lliurament de material de suport que 
complementa l’exposició del  docent. 
 
 


