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Presentació del curs   

  

El treball amb pantalles de visualització de dades (PVD) està actualment present en tots 

els llocs de treball. En aquest curs aprendrem com reduir el risc a què estem exposats 

quan treballem amb pantalles.  

Si la nostra feina requereix l’ús de l’ordinador hem de tenir en compte una sèrie de 

criteris per tal de treballar mantenint la nostra salut i el nostre benestar.  

Analitzarem amb detall els criteris o factors que hem de contemplar en el nostre dia en 

la interacció amb PVD com el temps davant de l’ordinador, la distribució del lloc de 

treball, com estem col·locats,… 

  

  

 

 

 

 

TREBALL AMB PANTALLA DE 

VISUALITZACIÓ DE DADES 

 

PROGRAMA COMPLET 

Durada: 2 hores 

Modalitat: en línia 
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Objectius  

 Definir quins són els principals factors de risc quan es treballa amb pantalles de 

visualització de dades.  

 Proporcionar informació i formació sobre els riscos derivats del treball amb 

PVD i sobre les mesures preventives que cal adoptar.  

 Donar la possibilitat als treballadors de consulta sobre qüestions que els puguin 

inquietar en relació amb la prevenció de riscos en el seu lloc de treball.  

 

Metodologia  

La formació en línia d’UCF té el participant com a eix central del procés formatiu. És a 

partir d’ell que es desenvolupa l’acció d’aprenentatge.  

Per realitzar aquesta formació, el participant disposa d’un espai virtual on trobarà tots 

els materials didàctics, les activitats i un conjunt d’eines que faciliten la comunicació i 

l’intercanvi entre els participants i el tutor, així com els instruments formals 

d’avaluació.  

 

Continguts  

 

Mòdul 1. Treball amb pantalla de visualització de dades 

1. Introducció.  

2. Riscos als que estem exposats 

3. Concepte i tipus d’ergonomia 

4. El teu lloc de treball 

5. Factors amb que interactuem quan treballem amb PVD 

6. Mapa conceptual  

 

 

Per a més informació  

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

www.ucf.cat 
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