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CURS ONLINE EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN ENTITATS 
SANITÀRIES, SOCIOSANITÀRIES I SOCIALS 
 
 
Us presentem el curs online sobre prevenció de riscos laborals. Un curs que es caracteritza per: 
 

o Donar resposta als requeriments normatius establerts per la llei en matèria de prevenció de riscos 
laborals dels treballadors 

o Ser un programa específicament centrat en la realitat del sector sanitari i de l’activitat dels seus 
professionals  

o Esdevé una formació molt pràctica, amb continues referències a l’activitat dels professionals, amb 
exemples, casos, bones i males pràctiques associades als diferents riscos  

o S’estableix un itinerari per cada professional amb els seus riscos específics (per tant s’adapta la 
formació a cada perfil de treballador que hi participa, en funció de les necessitats derivades del seu 
lloc de treball) 

o Estar acompanyat per experts en matèria de prevenció de riscos laborals, d’entitats sanitàries, 
sociosanitàries i socials, que més enllà d’haver elaborat els materials didàctics, donen resposta als 
dubtes i qüestions que puguin tenir relacionades. 

 
 

 
A qui va dirigit: 
 
El curs està dirigit a professionals, tant sanitaris com no sanitaris, d’organitzacions de tots els àmbits 
assistencials:  
 

o atenció primària 
o atenció especialitzada: hospitals d'aguts i monogràfics 
o atenció sociosanitària 
o atenció a la salut mental 

 
 

Estructura del curs: 
 
Mòdul general: 
 

 Introducció al sistema sanitari català (especialment pensat per persones de nova incorporació) 

 Prevenció de riscos generals 
o Seguretat i salut al centre sanitari  

o Normativa 

o Riscos laborals genérics  

 Pla d’autoprotecció. Emergència  

 Incendis 

 Electricitat 

 Ordre i neteja 

 Seguretat vial  

 Fatiga mental 

 Factors Psicosocials 

 Incidents Hostils 

 Treballs a Torns 



 

 Vigilància de la salut 
o Medicina del treball 

 Pla d’autoprotecció. Emergència  

o Vigilància de la salut 

 Normativa  

 La vigilància de la salut  

 Confidencialitat i intimitat  

 Característiques 

o Exàmens de la salut 

 Objectius 

 Saps com es fan els exàmens de salut?  

o Danys a la salut 

 Contingència laboral 

 Accident de treball 

 Malaltia laboral 

 Malaltia professional  

 Medi ambient i salut 
 

 Primers auxilis 
o Conceptes bàsics  

o Actituds del socorrista  

o Característiques dels accidents  

o Cadena de supervivència  

o Tipus d’urgències   

 Emergències o urgències vitals   

 Urgències traumàtiques   

 Urgències mèdiques  

o Farmacioles 

o Omissió del deure de socórrer 

 
Mòduls específics: Aquesta part del curs està pensada en forma de mòduls independents, de tal manera 
que cada professional, en funció del seu perfil professional, accedeix obligatòriament a aquells riscos 
derivats de la funció que desenvolupa: 
 

 Risc d’exposició a agents biològics 

 Risc de caigudes d’objectes de desplom o esfondrament 

 Risc de caiguda de persones a diferent nivell 

 Risc per agents citostàtics 

 Risc de contacte elèctric 

 Risc de contacte tèrmic 

 Risc de cops i talls per objectes i eines 

 Risc de sobreesforç. Manipulació manual de càrregues 

 Risc de sobreesforç. Mobilització de malalts 

 Risc de sobreesforç. Moviments repetitius 

 Risc de sobreesforç. Postures forçades 

 Treball amb pantalles de visualització de dades (pvd) 

 Risc per agents químics 

 Riscos de projecció de partícules 

 Risc per contacte amb radiacions no ionitzants 

 Risc de radiacions ionitzants 



 

Metodologia: 

 
 Formació online que incorpora un material didàctic multimèdia, amb nombrosos casos i activitats, i 

l’acompanyament d’un tutor expert que més enllà de respondre dubtes dels participants, 
suggereix lectures complementàries, debats a partir de casos i experiències. 
 

 Aquest tutor és especialista en l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals en el propi sector Sanitari 
i Social. En el cas de la formació a nivell corporatiu, es suggereix que aquesta funció tutorial i 
d’acompanyament sigui realitzat per la persona de referència de la pròpia organització. 

 
 
Itineraris personalitzats: 

 
El programa incideix en aquells riscos específics generalment associats a cada funció professional, però 
l’estructura modular del programa permet personalitzar per cada entitat i grup concret, la formació 
d’aquells riscos que es consideri. 
 

 



 

Exemples de pantalles del material didàctic: 

 
Continguts rigorosos d’acord amb la llei:    Animacions i exemples pràctics: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb ajudes tècniques i elements destacats: Desplega activitats i exemples del sector sanitari:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb esquemes, mesures preventives, ... i d’altres recursos formatius per afavorir l’aprenentatge:  

 
  



 

Matrícula i inscripcions corporatives 

 
Hi ha 3 possibilitats: 
 

1. Inscripcions a les 
convocatòries obertes d’UCF. 
 
Es crearà un grup mixt amb 
professionals de diferents 
entitats, i un tutor vinculat a UCF 
acompanyarà als participants, 
moderarà els espais de debat i 
atendrà als seus dubtes i 
consultes.  
Alhora, des d’UCF farem 
seguiment proactiu de l’activitat 
dels participants i reportarem a 
l’entitat periòdicament. 
 

2. Grup corporatiu per una 
entitat 
 
Des d’UCF s’habilitarà un espai 
virtual específic per l’entitat que 
ho desitgi (de manera 
personalitzada).  
S’establirà en cada cas qui farà 
l’acció d’acompanyament tutorial 
(des d’UCF, des de l’entitat, o 
conjuntament) 
Des d’UCF faríem igualment el 
seguiment dels participants i 
reportarem de manera continua. 
 

3. Llicència dels materials 
didàctics 
 
Especialment pensat per aquelles 
entitats que ja disposen de 
plataforma virtual o de recursos 
propis per dur a terme la gestió 
de la formació 
 
Es formalirzaria un acord per tal 
de traspassar els materials 
didàctics, i que puguin fer-ne ús 
per a la seva formació continua 
interna. 

 
 
En tots els casos aquesta formació serà 100% bonificable per la Fundació Tripartita. Consulti amb UCF les 
modalitats de pagament, i com bonificar-se aquesta formació per la Fundació Tripartita.  

 

 
Possibilitats de personalització  
 
Podem personalitzar el programa formatiu o complmentar-lo amb altres mòduls desenvolupats o amb 
continguts propis de l’entitat, en funció dels interessos i de les necessitats pròpies de cada organització. 
Exemple amb el Consorci Hospitalari de Vic:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació 
 
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.81  Maria Nadal  mnadal@ucf.cat  www.ucf.cat 
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