
 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: TREBALLS EN ALÇADA 
 
 
Formació destinada a treballadors que realitzen feines en alçada 
 
Objectius 

● Proporcionar al treballador els coneixements necessaris preventius per dur a          
terme de manera segura les seves tasques laborals. En aquest curs s’informarà            
dels riscos existents en treballs en alçada i com evitar-los o bé, minimitzar-lo             
així com ,demostrar com s’utilitzen els equips de protecció individual i/o           
col·lectiu i el seu manteniment. 

 
Programa 
Mòdul 1: INTRODUCCIÓ 
 

● Conceptes bàsics sobre seguretat i salut 
● Marc normatiu i legislació 

 
Mòdul 2: EQUIPS DE PROTECCIÓ 

● Introducció dels diferents equips de protecció individual 
● EPI per a treballadors en alçada 
● Diferents classes d’EPI 
● Marcatge CE 

 
Mòdul 3: SISTEMES DE SUBJECCIÓ 

● Cinturó de subjecció 
● Sistema anti caigudes 
● Arnés 

 
Mòdul 4: SISTEMES ANTI CAIGUDES 

● Correcta instal·lació d’un sistema anti caigudes 
● Instruccions de col·locació d’un arnés 
● Arnés anti caigudes 
● Dispositius de descens 
● línies de vida horitzontal i verticals 
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Mòdul 5: RISCOS PER A TREBALLADORS EN ALÇADA 
● Maquinària utilitzada 
● Personal amb riscos específic 

 
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. 
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