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Presentació del curs   
  

Us presentem el curs online sobre prevenció de riscos laborals. Un curs que es 

caracteritza per: 

 Ser un programa específicament centrat en la realitat del sector sanitari i 

de l’activitat dels seus professionals. 

 Esdevé una formació molt pràctica, amb continues referències a 

l’activitat dels professionals, amb exemples, casos, bones i males 

pràctiques associades als diferents riscos. 

 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). 

 Estar acompanyat per experts en matèria de prevenció de riscos laborals, 

d’entitats sanitàries, sociosanitàries i socials, que més enllà d’haver 
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elaborat els materials didàctics, donen resposta als dubtes i qüestions 

que puguin tenir relacionades. 

  

Objectius  

 Donar resposta als requeriments normatius establerts per la llei en 

matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors.  

 

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. 

  

Continguts  

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 genèrics. 

 Vigilància de la salut. 

o Medicina del treball. 

o Exàmens de la salut 

o Danys a la salut. 

 Medi ambient i salut. 
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 Primers auxilis. 

o Conceptes bàsics.  

o Actituds del socorrista.  

o Característiques dels accidents.  

o Cadena de supervivència.  

o Tipus d’urgències.   

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. 

 Rics de cops i talls per objectes i eines. 

 Risc de sobreesforç. Manipulació manual de càrregues. 

 Risc de sobrresforç. Mobilització de malalts. 

 Risc de sobreesforç. Moviments repetitius. 

 Risc de sobreesforç. Postures forçades. 

 Risc per agents químics. 

 Riscos de projecció de partícules. 

 Risc per contacte amb radioacions no ionitzants. 

 Risc de radiacions ionitzants.  
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Per a més informació  

Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.84 Romina Cortés rcortes@ucf.cat 

www.ucf.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En col·laboració  
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