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CURS PLATAFORMES ELEVADORES I
TREBALLS EN ALÇADA
L’Associació d’Empresaris Metal·lúrgics de l’Alt Maresme es complau
d’informar-vos que s’està preparant, la realització d’un curs subvencionat
totalment gratuït de Plataformes elevadores i treballs en alçada de 16 hores.

CONTINGUT:
· Definició dels treballs.
o Tipus de màquines i equips, components principals. Grua torre,
muntacàrregues,
grueta,
plataformes
d'elevació
mòbils,
manipuladores telescòpiques, grues mòbils autopropulsades, etc…
o Coneixement de l'entorn del lloc de treball (instal·lacions d'alta tensió,
limitacions de càrrega i abast)
o Adquirir coneixements sobre cordes, nusos, elements de seguretat i
treballs verticals.
· TEMARI
o Identificació de riscos .Avaluació de riscos del lloc (genèrica). Mitjans
auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball…). Equips de
treball i eines: riscos i mesures preventives.
o Atrobat de la càrrega. Manipulació manual de càrregues. Mitjans de
protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
o Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i
manteniment).
o Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques
dels principals elements, dispositius de seguretat, sistemes d'elevació,
documentació, etc.. Interferència entre activitats. Interferència amb
altres màquines Protocols d'actuació dels operadors en cas
d'interferències.
o Senyalització. Formació específica de l'operador: autoritzacions d'ús.
o Muntatge d’instal·lacions de seguretat i tendals de treball de caràcter
especial. Línees de vida. Col·locació i retirada de bastides. Tècniques
d’evacuació. Arnesos i cinturons, etc...

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ CURSOS
A trametre a A.E.M.A.M. Calella. Fax 93 766 40 14 – per correu, o bé personalment.

DESITJO PARTICIPAR
EN EL CURS PLATAFORMES ELEVADORES I TREBALLS EN ALÇADA

DADES DEL CENTRE DE TREBALL:
Empresa: ............................................................................ Plantilla mitja: ............... C.I.F. Empresa: ..............................
Codi Postal ....................... Població ................................................... Adreça ..................................................................
Tel. ........................................... Fax ........................................... S. Social Empresa ..........................................................
DADES DE L’ALUMNE PARTICIPANT EN EL CURS:
Cognoms: ....................................................…........................ Nom: ...................................... N.I.F.: ................................
Adreça ..................................................................... Població(CP):......................................... Tel. ......................................
Nº Afiliació a la S. Social: ................................................................. Data de.. naixement: ................................................
Estudis ............................................................ Regim (GENERAL)/(AUTONOM) .........................................................
Tipus Contracte (1) .................................................... Grup de Cotització (2) ....................................................................
Sexe (3): ..................... Categoria (4): ........................ Àrea funcional (5): .........................
(1) Indefinit/eventual/ obra i servei/ aprenent/ formació/ mercantil
(2) Enginyers i llicenciats/ enginyers tècnics, perits i ajudants titulars/caps administratius i de taller/ ajudants no titulars/
oficials administratius/subaltern/auxiliar administratiu/ oficials de primera i segona/ oficial de tercera i especialista/
treballadors majors de 18 anys no qualificats/ treballadors menors de 18 anys.
(3) V = Home ; M = Dona
(4) DI = Directiu, MI = Comandaments Entremitjos, TE = Tècnics, TC = Treballadors Qualificats, NC = Treballadors no
qualificats
(5) DI = Direcció, AD = Administració, CO = Comercial, MN= Manteniment, PR = Producció.
Altres cursos d’interès .............................................................................................................

