
 

 

 
 

CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A LA 
CONSTRUCCIÓ (60 H) 

 
 
TEMARI 
 

A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut 
 

 La feina i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 
 Danys derivats de la feina. Els accidents de treball i les malalties 

professionals. Altres patologies derivades de la feina. 
 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de  riscos laborals. Deures i 

obligacions bàsics en esta matèria. 
 

B. Riscos generals i la seva prevenció 
 

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

equips de protecció individual 
 Plans d’emergència i evacuació 
 El control de la salut dels treballadors 
 

C. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció 
 

 Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, 
baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.) 

 Implantació d’obra. Locals higiènico-sanitaris, instal·lacions provisionals, 
etc. 

 
D. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 
 

 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina. 
 Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques 
 Documentació: recollida, elaboració i arxiu 
 Representació dels treballadors. Drets i deures (delegats de prevenció, 

comité de seguretat i salut, treballadors designats, etc.) 
 

E. Primers auxilis. 
 

 Procediments generals 
 Pla d’actuació 

 
 



 

 

 
DURACIÓ / MODALITAT 
 
Modalitat Duració Comentaris 
Modalitat Mixta  60 hores Formació vàlida per a l’obtenció de la 

Targeta Professional de la Construcció. 
Convalida el curs d’aula inicial i la part 
troncal del segon cicle de formació a la 
construcció per oficis. 

 
El curs és semipresencial, realitzant-se 20 hores presencials i 40 en modalitat a 
distància amb tutories. 
 
Les tutories les du a terme un enginyer, tècnic Superior en Prevenció de Riscos 
Laborals i Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Per al desenvolupament de les tutories, el tutor en posarà en contacte 
telefònicament amb els alumnes a l’inici del curs per tal d’establir els mitjans de 
comunicació amb ells. 
 
Durant el desenvolupament del curs, es realitzarà un seguiment personalitzat per 
part del tutor. 
 
 


