FORMACIÓ

OPERADOR CARRETÓ ELEVADOR FRONTAL I RETRÀCTIL
Modalitat

Durada

Presencial

6 hores

Preu

A consultar

Bonificable per a empreses a través
de crèdit (FUNDAE)

De la mateixa manera que hi ha diferents tipus de cotxes i de
motos, que s'adapten a diferents necessitats segons l'ús que
vulguem donar-li, en el carretó elevador passa el mateix:
Cada model ens pot ser més pràctica per a un ús o un altre
determinat.
Un operador de carretó és un treballador qualificat amb una gran
responsabilitat en qualsevol centre productiu, donada la perillositat
i compromís de les labors que desenvolupa.
Això provoca que sigui imprescindible, i no sols recomanable, que
rebin una correcta formació que no sols generi els coneixements i
habilitats necessaris si no que, més important encara, els inculqui
els principis i valors adequats per a reduir tot el possible els riscos
inherents al desenvolupament del seu treball.
La normativa del conductor de carretó elevador a Espanya es
regeix pel Reial decret 31/95 art. 18 i 19 (específicament en l'RD
1215/1997) i Llei de PRL 31/1995.
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Objectius:
Complir amb les exigències específiques de la Llei 31/1990 de
Prevenció de Riscos Laborals i l'RD 1215/97 de Disposicions Mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors d'equips i
màquines de treball.
Adquirir els coneixements de maneig segur de la màquina per part
de l'operari per a aconseguir una màxima productivitat i
competitivitat, perseguint l'objectiu de zero accidents.
Fomentar els comportaments de responsabilitat del treballador
davant la Qualitat Total del treball realitzat.
Reforçar i anteposar la conducta preventiva en bé de persones,
equips de treball, instal·lacions i medi ambient.
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Contingut
-Part teòrica
1. Normativa i legislació
- Normativa i legislació de Prevenció de Riscos Laborals.
- Normativa específica per a la fabricació i maneig de maquinària.
- Requisits dels operadors de maquinària.
2. Definició i tipus de carretons elevadors
- Introducció i conceptes generals.
- Selecció i tipus de carretons industrials.
- Coneixement general de la màquina. El manual d'instruccions
3. Principis bàsics d'estabilitat
- Limitacions tècniques en l'ús de la màquina.
- Estabilitat longitudinal i horitzontal. Triangulo d'Estabilitat.
- Capacitat Nominal i Diagrama de Càrregues.
4. Mesures preventives i de protecció específiques
- Elements i sistemes de seguretat associats a la màquina.
- Inspeccions i Verificacions obligatòries. Manteniment Preventiu.
- Principals Riscos en l'ús de carretons elevadors.
- Mesures preventives generals.
- Mesures preventives de l'àrea de treball.
- Mesures preventives en la conducció.
- Mesures preventives en el maneig de càrregues. Apilament i estiba.
- Estacionament del carretó elevador.
- Maneig i Manteniment de la bateria de tracció.
- Equips de protecció col·lectiva i individual (EPI).
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-Exercicis pràctics amb el carretó
Requisits
Per a superar el curs l'alumne ha d'assistir el 100% a les sessions
presencials. Així mateix també deu a veure superat les proves
d'avaluació i la part pràctica amb el maneig del carretó.
Per a accedir a aquest curs l'alumne haurà de complir els següents
requisits:
- Ser major de 18 anys.
- Serà responsabilitat de l'alumne el compliment de la seva aptitud
física i psíquica segons la legislació vigent (L'emissió del certificat de
formació no empara ni implica el seu compliment).
Per al correcte aprofitament del curs, és recomanable estar en
possessió del carnet B i tenir experiència prèvia en el maneig dels
carretons elevadors.
Metodologia
Es tracta d'un curs en el qual el formador exposa els continguts i es
plantegen supòsits pràctics relacionats. El formador incentivarà la
participació de l'alumne.
També es realitzaran pràctiques amb la maquinària en funció als
continguts exposats.
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Professorat
El personal docent que imparteix aquesta formació compta amb
acreditació experiència tant en el relacionat amb la conducció, ús i
maneig de la màquina, com en l'àmbit de la formació. Així mateix,
disposa dels coneixements que es requereixen per a aquest curs, en
matèria de prevenció de riscos laborals.
Destinataris
A empreses que volen formar als seus empleats en matèria de
prevenció de riscos laborals per a complir amb la llei vigent. El curs
d'Operador de Carretó Elevador també va dirigit a particulars que
vulguin formar-se per a poder manipular un carretó amb les màximes
garanties i accedir al mercat laboral com a persones qualificades per al
lloc.
Material didàctic
Curs presencial en el qual, a l'inici de la formació, es lliurarà a cada
alumne, el material didàctic del curs corresponent.
IMPORTANT: L'alumne haurà de portar botes de seguretat a la
formació, armilla reflectora i una foto tipus carnet per a fer el carnet
d'operador de carretons.
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Convocatòria
Opció 1
En les nostres delegacions en cursos programats
Pròxim curs:
Data: 29/03/2022
Horari: 08.00 a 14.00
Lloc d'Impartició:
Teoria a les 08:00h a IEFE (C / Sant Joan Baptista de la Salle 4-6, 1r de
Manresa).
Pràctica a Sallent (Pol. Ind. Ila Sud, C / Tomás Viladomiu 27)
Opció 2
En les instal·lacions on li sigui més convenient al client.

NOTA: Realització del curs subjecta a la matriculació d'un nombre
mínim d'alumnes.
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