SEGURETAT EN TREBALLS VERTICALS
OBJECTIU DEL CURS
Adquirir els coneixements bàsics en seguretat i prevenció per a la realització de treballs que
requereixen tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes.
Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual per a la realització de treballs
verticals.
Conèixer els riscos existents en els treballs verticals i aprendre a detectar-los.
Conèixer i realitzar les maniobres necessàries per a dur a terme de forma segura les tècniques
d'accés i posicionament mitjançant cordes.
Aplicar amb èxit els requeriments legals exigibles en el marc de la Llei de prevenció de riscos
laborals.
Fomentar la importància de la formació dels treballadors i l'adopció de les mesures de prevenció
com hàbits de treball.
Adquirir coneixements i experiència bàsics en la realització de maniobres d'autorescat i evacuació.
DIRIGIT A
A treballadors que per la seva activitat professional realitzin treballs que requereixen tècniques
d'accés i posicionament mitjançant cordes i necessiten adquirir els coneixements necessaris pel
que fa a normes generals de seguretat i prevenció i les aplicacions dels principis bàsics de
seguretat en l'execució de les maniobres que requereixen aquest tipus de treballs.
CONTINGUT
BLOC TEÒRIC
(PRESENCIAL. 7 hores de durada)
1. Història dels treballs verticals
2. Legislació i normes UNE EN vinculades als treballs verticals
3. Física aplicada a les caigudes d'altura
4. Principals riscos associats als treballs en alçada
5. Condicions de seguretat davant condicions meteorològiques adverses
6. Manipulació de càrregues en alçada
7. Epis i equips de treball per als treballs verticals
8. Ancoratges i instal·lacions
9. Sistemes de subjecció
10. Sistemes anticaigudes
BLOC PRÀCTIC
(PRESENCIAL. 9 o 17 hores de durada)
11. Procediments de treball
12. Tècniques de progressió per corda
13. Manipulació de càrregues en altura
14. Tècniques d'autorescat

TARIFA
Cost del curs: 235 €
Aquesta oferta serà vàlida durant els 30 dies següents a la data de la mateixa.
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OPCIÓ BONIFICACIÓ
La formació podrà bonificar-se a través del crèdit de la Fundació Tripartita en cas que l’empresa
disposi del mateix, aquesta gestió generarà unes despeses que hauran d’abonar-se en el moment
de l’enviament de la documentació, i aquestes també es podran bonificar (també en cas de que
l’empresa disposi de l’esmentat crèdit)
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