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DADES GENERALS DEL CURS 
 
1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Àrea professional: SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 

2. Denominació del curs: PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
3. Codi:  FCSL01 
 
4. Curs:  ESPECÍFIC 
 
5. Objectiu general: 

En finalitzar el curs l’alumnat serà capaç de preveure els riscos en el treball i determinar accions 
preventives i/o de protecció de la salut, i minimitzar els factors de risc. 

 
6. Requisits del professorat: 

6.1. Nivell acadèmic 
El requerit per impartir el curs de caràcter ocupacional al qual s’associï aquesta formació 
complementària. 

 
6.2. Experiència professional 

La requerida per impartir el curs de caràcter ocupacional al qual s’associï aquesta formació 
complementària. 

 
6.3. Nivell pedagògic 

Formació metodològica o experiència docent. 
 
7. Requisits d’accés de l’alumnat: 

7.1. Nivell acadèmic de coneixements generals: 
Els que li exigeixin per dur a terme l’ocupació a la qual s’adreça el curs. 

 
7.2. Nivell professional o tècnic: 

El que li exigeixin per dur a terme l’ocupació a la qual s’adreça el curs. 
 

7.3. Condicions físiques: 
Les que li exigeixin para per dur a terme l’ocupació a la qual s’adreça el curs. 

 
8. Nombre d’alumnes 

15 alumnes. 
 
9. Relació seqüencial de mòduls formatius: 

■ Conceptes bàsics sobre seguretat i salut laboral. 
■ Riscos generals i la seva prevenció. Organismes públics de gestió. 
■ Riscos específics i prevenció en el sector corresponent a l’activitat a què s’adreça el curs. 

 
10. Durada 

Pràctiques ............................................................................................................ 4 
Coneixements professionals ................................................................................ 5 
Avaluacions .......................................................................................................... 1 

 
Total...................................................................................................................... 10 hores 

 
11. Instal·lacions: 

11.1. Aula de classes teòriques: 
■ Superfície: l’aula haurà de tenir un mínim de 30 m2  per a grups de 15 alumnes (2 m2  per 

alumne). 
■ Mobiliari: estarà equipada amb mobiliari docent per a 15 places, a més dels elements 

auxiliars. 
 

11.2. Instal·lacions per a pràctiques: 
■ Superfície: per al desenvolupament de les pràctiques descrites es farà sevir indistintament 
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l’aula de classes teòriques. 
 

11.3. Altres instal·lacions: 
■ Les pròpies necessàries per al funcionament correcte d’un centre de formació que haurà 

de complir les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i de seguretat exigides 
per la legislació vigent i disposar de l’autorització legal oportuna per a l’obertura. 

 
12. Equip i material: 

12.1. Equip: 
■ 1 Ordinador equipat amb el programari bàsic i accés a Internet 
■ 1 Televisor en color 
■ 1 Vídeo reproductor 
■ 1 Projector de transparències  o un canó per projectar presentacions en pantalla 
■ 1 Pantalla 

 
12.2. Eines i utillatge: 

■ Cintes de vídeo 
■ CD-ROM 

 
12.3. Material de consum: 

■ Manuals i bibliografia relacionada amb l’activitat formativa. 
 

12.4. Material didàctic: 
■ Es proporcionarà a l’alumnat els  mitjans didàctics   i   el   material   escolar, imprescindibles, 

per al desenvolupament del curs. 
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13. DADES ESPECÍFIQUES DEL CURS 
 
14. Denominació del mòdul: 
 

CONCEPTES BÀSICS SOBRE SEGURETAT I SALUT LABORAL. 
 
15. Objectiu del mòdul: 

Conèixer els conceptes bàsics sobre seguretat i salut laboral. 
 
16. Durada del mòdul: 

2 hores. 
 
17. Contingut formatiu del mòdul 
A) Pràctiques 

■ Interpretar correctament la normativa bàsica de prevenció de riscos laborals i entendre els 
conceptes de risc laboral, prevenció, accident de treball i malaltia professional. 

 
B) Continguts teòrics: 

■ El treball i la salut: riscos professionals. Factors de risc. 
■ Els accidents de treball i les malalties professionals. 
■ Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. 
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13. Denominació del mòdul: 
 

RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ. ORGANISMES PÚBLICS DE GESTIÓ. 
 
14. Objectiu del mòdul: 

Conèixer  i identificar  els riscos laborals que es consideren generals i el procediment per prevenir-los. 
 
15. Durada del mòdul: 

4 hores. 
 
16. Contingut formatiu del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ En un cas de simulació, s’ha de realitzar un reconeixement dels riscos laborals generals i establir el 
sistema de prevenció. 

■ En un cas de simulació, s’ha d’identificar el procediment d’actuacions davant d’una situació de 
sinistre o accident. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Riscos relacionats amb les condicions de seguretat. 
■ Riscos relacionats amb el medi ambient de treball. 
■ La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. 
■ Sistemes de control de riscos. 
■ Plans d’emergència i evacuació. 
■ Principis generals de l’acció preventiva. 
■ Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut laboral. 
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13. Denominació del mòdul: 
 

RISCOS  ESPECÍFICS I PREVENCIÓ EN EL SECTOR CORRESPONENT A L’ACTIVITAT A QUÈ 
S’ADREÇA EL CURS. 

 
14. Objectiu del mòdul: 

Identificar els riscos laborals de l’activitat professional corresponent al curs ocupacional que es realitza i 
conèixer la normativa aplicable. 

 
15. Durada del mòdul: 

4 hores. 
 
16. Contingut formatiu del mòdul: 
A) Pràctiques 

■ En  un cas de  simulació, s’ha de  realitzar  un  reconeixement  d els  riscos laborals  generals propis 
de l’activitat i establir el sistema de prevenció. 

■ En un cas de simulació, s’ha d’identificar el procediment d’actuacions davant d’una situació de 
sinistre o accident. 

 
B) Continguts teòrics 

■ Riscos relacionats amb les condicions de seguretat de l’activitat  específica. 
■ Riscos relacionats amb el medi ambient de treball de l’activitat específica. 
■ Normativa aplicable. 

 


