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FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN LA 

CONSTRUCCIÓ - NIVELL BÀSIC (SEMIPRESENCIAL) 

 

 
 

Introducció 

 

Aquest curs et permet obtenir les nocions bàsiques de prevenció de riscos laborals per 

al teu lloc de treball. 

 

Per què tenir treballadors formats en prevenció de riscos laborals? Tenir 

treballadors titulats en prevenció de riscos laborals és imprescindible per a totes les 

empreses i els capacites per a diferents funcions i habilitats preventives, prenent 

consciència de la importància de prevenir accidents i incidents. Els nostres cursos són 

garantia de qualitat i reben el suport del nostre PAS (MB Prevent). A més, de complir 

amb la legislació actual Llei 31/1995 i el RD 39/1997. 

 

Com a treballador, per què necessites la formació en prevenció de riscos 

laborals? Obtenir aquesta titulació t'acredita en matèria de prevenció per a ocupar tots 

els llocs de treball dins d'una empresa, actuar com a delegat de prevenció i / o com a 

treballador designat en la gestió preventiva. Rebràs la formació per part de tècnics de 

prevenció en actiu, que poden posar-te al dia del que pot afectar al teu lloc de treball i 

orientar-te. 

 

Objectius 

 

● Adquirir les nocions bàsiques en prevenció de riscos laborals per desenvolupar 

les funcions de nivell bàsic que s'especifiquen en el RD 39/1997. 

● Conscienciar de la importància de la prevenció dels riscos laborals en els 

diversos llocs de treball, per prevenir accidents i incidents. 
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Contingut del curs 

 

 

1. CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT 

a. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 

b. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties 

professionals. Altres patologies derivades del treball. 

c. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i 

deures bàsics en aquesta matèria. 

 

2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ 

a. Riscos lligats a les condicions de seguretat. 

b. Riscos lligats al medi ambient del treball. 

c. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. 

d. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció 

col·lectiva i equips de protecció individual. 

e. Plans d'emergència i evacuació. 

f. El control de la salut dels treballadors. 

 

3. RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓ 

a. Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, 

baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.). 

b. Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, 

etc. 

 

4. ELEMENTS BÀSICS DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

a. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. 

b. Organització preventiva del treball: "rutines" bàsiques. 

c. Documentació: recollida, elaboració i arxiu. 

d. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de 

prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.) 

 

5. PRIMERS AUXILIS 


