
TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS (2.000 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Participar en la
prevenció, protecció
col·lectiva i protecció
personal mitjancant
l'establiment o adaptació
de mesures correctores
per  tal d'evitar o
disminuir els riscos fins a
nivells acceptables amb
la finalitat d'aconseguir la
millora de la seguretat i
la salut.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I DE
TREBALL:
Aquest/a tècnic/a podrà
exercir la seva activitat
en qualsevol sector
d'activitat econòmica, en
general dins l'àrea de
prevenció de riscos
lligada directament al
procés de producció de
béns i serveis, tant en
empreses grans com en
mitjanes o petites, de
caràcter públic o privat.
També pot ubicar-se en
empreses de servei
mitjanes o petites,
externes a la indústria.
Entre els sectors en què
pot desenvolupar la seva
activitat, destaquen els
classificats com activitats
d'especial perillositat

PRINCIPALS
OCUPACIONS I LLOCS
DE TREBALL:
Tècnic/a de prevenció
Tècnic/a de seguretat i
higiene

COMPETÈNCIA GENERAL UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del
centre: 160 h

MÒDULS
PROFESSIONALS CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Gestionar la prevenció de
riscos en el procés de
producció de bens i serveis

MP1. Gestió de la
prevenció

MP6. Emergències C6. Emergències (*) -
140 h..
Professor/a especialista

C10. Síntesi
60 h.

Evaluar i controlar els riscos
derivats de les condicions de
seguretat.

MP2. Riscos derivats de
les condicions de
seguretat

MP3. Riscos físics
ambientals

C2. Riscos derivats de les
condicions de seguretat (*)
240 h.
PS 512 / PS 513

C3. Riscos físics
ambientals (*) - 200 h
PS 502 / PS 517Evaluar i controlar els riscos

derivats de l'ambient de treball.

.Evaluar i controlar els riscos
derivats de l'organització i la
càrrega de treball

C5. Prevenció de riscos
derivats de l'organització i
la càrrega de treball.
230 h.
PS 505

C1. Gestió de la prevenció
260 h
PS 505

MP5. Prevenció de
riscos derivats de
l'organització i la càrrega
de treball

C9. Formació en centres
de treball
390 h.

MP8. Formació en
centres de treball

Actuar en situacions
d'emergència

C4. Riscos químics i
biològics ambientals (*) -
200 h.
PS 502 / PS 517

MP4. Riscos químics i
biològics ambientals

MP7. Relacions en
l'àmbit de treball

C7. Relacions en l'àmbit
de treball - 60 h.
PS 505

MP8. Formació i
orientació laboral

C8. Formació i orientació
laboral - 60 h
PS 505

NOTES:
(*) Crèdits desdoblats
PS 505 - Formació i orientació laboral (FOL)
PS 512 - Organització i projectes de fabricació mecànica (FABRICACIÓ MECÀNICA)
PS 513 - Organització i projectes de sistemes energètics (MANTENIMENT I SERVEIS A LA PRODUCCIÓ)
PS 502 - Anàlisi i química industrial (QUÍMICA)
PS 517 - Processos de diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics (SANITAT)


