OFERTA FORMATIVA

Prevenció de Riscos
Laborals en entitats sanitàries,
sociosanitàries i socials
AT
NOVET

Curs gamiﬁcat
Modalitat online de 10 hores
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PRL en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials

Una experiència formativa gamiﬁcada en Prevenció de Riscos Laborals
per a entitats sanitàries, sociosanitàries, socials i residencials
Cuidar del benestar físic, mental i social de les persones que treballen en els diferents centres de
salut és cabdal. Per fer-ho i d’acord al marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 s’ha
de garantir la formació teòrica i pràctica, suﬁcient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment
de la seva contractació, sigui quina en sigui la modalitat o la durada, com quan s'esdevinguin canvis en
les funcions que exerceixi.
Aquesta formació s'ha de centrar especíﬁcament en el lloc de treball o la funció de cada treballador, per
això, i a ﬁ de facilitar el coneixement que necessita cada perﬁl professional sobre els riscos laborals al
seu lloc de treball i aquelles mesures preventives encaminades a la minimització, reducció i/o
eliminació del riscos, és pel que s’ha elaborat aquest curs on-line gamiﬁcat que permet abordar els
coneixements bàsics d’una manera experiencial i dinàmica.
A través de la simulació dels espais reals dels centres de salut, el participant del curs portarà a terme la
resolució de reptes i situacions, segons el risc, que li permetran posar en pràctica els coneixements
inicials que necessita.
Es tracta d’una oportunitat diferent d’aprenentatge que el participant realitzarà guiat per diferents
personatges, i a través dels elements de gamiﬁcació que trobarà al llarg del curs.

2

PRL en entitats sanitàries, sociosanitàries i socials
Objectius generals
D’acord amb el marc legal de la llei de prevenció de riscos laborals 31/95 aquest curs especíﬁc per al
sector sanitari pretén:
• Oferir a la persona contractada la formació inicial en prevenció de riscos laborals.
• Fer una revisió del més rellevant pel que fa a la normativa vigent.
• Explicar els conceptes de prevenció que cal conèixer i els diferents riscos que estan presents en cada
lloc de treball.

Objectius especíﬁcs
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer el marc legal referent a la prevenció de riscos laborals.
Aprendre les estructures de la organització que estan relacionades amb Prevenció de riscos.
Prendre consciència dels riscos presents en el lloc de treball.
Saber detectar riscos i poder proposar les mesures preventives.
Observar la tasca que es realitza amb la mirada preventiva.
Aprofundir en conceptes tècnics preventius.
Reﬂexionar sobre la actitud preventiva que es té en el lloc de treball.

Adreçat a...
El curs està dirigit a professionals, tant sanitaris com no sanitaris, d’organitzacions de tots els àmbits
assistencials:
•
•
•
•
•

Atenció primària
Atenció especialitzada: hospitals d'aguts i monogràﬁcs
Atenció sociosanitària
Atenció a la salut mental
Atenció a l’àmbit residencial
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Estructura
El curs es conﬁgura en dos mòduls, el mòdul general i comú a tots els perﬁls professionals i el mòdul
especíﬁc que estructura un itinerari personalitzat segons el perﬁl professional.
MÒDUL GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció
Breu història
Seguretat i salut al centre sanitari
Normativa
Riscos laborals
Pla d'autoprotecció
Emergències i Incendis (1ª part)
Emergències i Incendis (2ª part)
Electricitat
Ordre i neteja
Seguretat vial
Factors psicosocials
Incidents hostils
Treball a torns
Equips de protecció Individual
Risc Ostemuscular
PVD
Postures forçades
Medicina del treball

MÒDULS ESPECÍFICS: en aquesta part del curs cada professional, en funció del seu perﬁl, accedeix al seu
itinerari amb els riscos derivats de la funció que desenvolupa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipulació manual de càrregues
Caiguda d'objectes
Contactes tèrmics
Cops i talls amb eines
Projecció de partícules
Fàrmacs perillosos
Mobilització de persones
Risc químic
Moviments repetitius
Contaminants biològics
Radiacions no ionitzants
Contactes elèctrics
Radiacions ionitzants general i especíﬁca
Caigudes a diferent nivell
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Metodologia
Aquest curs online aborda la formació inicial en Prevenció de Riscos Laborals des de la vessant pràctica
que facilita la gamiﬁcació. Amb un plantejament pedagògic que posa al participant del curs en el centre
de l’acció per interaccionar i abordar situacions amb les que es trobarà o haurà de realitzar en el seu dia
a dia, en el lloc de treball. De manera que assolir el coneixement es fa més aplicable i transferible i per
què no, divertit!
Al llarg del curs és compta amb l’acompanyament de la tutoria que, més enllà de resoldre dubtes dels
participants, suggereix lectures complementàries així com debats a partir de casos i experiències. Aquesta tutoria la porta a terme una persona especialista en l’àmbit de 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 realitzada per la persona de referència de la pròpia organització.

Durada
El curs té una durada de 10h, repartides de la següent manera:
• Mòdul general: 7h
• Mòdul especíﬁc: 3h
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Itineraris personalitzats
A banda del mòdul general comú que han de realitzar tots els perﬁls professionals, l’estructura del
programa està pensada per personalitzar l’itinerari formatiu en funció de cada perﬁl. D’acord amb els
riscos i les mesures preventives corresponents, tal com es mostra en la següent taula:

Metge/ssa
Infermer/a
Auxiliar
Zeladors
Tècnics
Radiologia

Fisioterapeutes
Gerocultores
Treballadores
familiars

Auxiliars de
fisioterapia
Terapeuta
ocupacional

Professionals
dels serveis
de farmàcia
Laboratori
Anatomia
patològica

Profesionals de
manteniment

Professional de
cuina

Altres professionals:

Magatzem

Psicòleg

Neteja

Treballador social /
Logopeda / Oficial d’arxiu

Rober
Bugaderia

Administratiu

Usuaris de PVD de més
de 4 hores al dia

Bloc comú
Contaminants
biològics
Caiguda a diferent
nivell
Fàrmacs perillosos

Contactes elèctrics

Contactes tèrmics
Manipulació de
càrregues / Caiguda
d'objectes
despresos
Mobilització de
Malalts
Moviments
Repetitius
Cops i/o talls amb
eines
Productes químics
Projeccions de
partícules
Radiacions no
ionitzants
Radiacions
ionitzants general
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Matrícula i inscripcions corporatives
Hi ha 3 possibilitats:

1. Inscripcions a les convocatòries obertes d’UCF.

2. Grup corporatiu per una
entitat

3. Llicència dels materials
didàctics

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.

Des d’UCF s’habilitarà un
espai virtual especíﬁc per
l’entitat que ho desitgi (de
manera personalitzada).

Especialment pensat per
aquelles entitats que ja
disposen de plataforma
virtual o de recursos propis
per dur a terme la gestió de
la formació.

Alhora, des d’UCF farem
seguiment proactiu de l’activitat dels participants i
reportarem a l’entitat periòdicament.

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.

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:

Per a més informació
UNIÓ CONSORCI FORMACIÓ
Parc Sanitari Pere Virgili · Edifici Tramuntana, baixos
Esteve Terrades, 30 · 08023 Barcelona
Tel.: 932 594 381 · Fax: 932 594 376
www.ucf.cat

Jordi Cutrina
Pilar Mateu
Glòria Serrano

jcutrina@ucf.cat
pmateu@ucf.cat
gserrano@ucf.cat
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