
REF06/Pla d'Activitats
Vist i plau del Departament d'Educació

Núm. de registre data
Pròrroga núm:

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre 2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: ISABEL PORTA BRASÓ El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:
BID.Banc Integrat de Dades

PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. LES
PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN

La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.

PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: OLGA QUESADA BAIGES Com a Director/a del Centre: INSTITUT ESTEVE TERRADAS
Tutor/a del Centre: ISABEL PORTA BRASÓ
Dades de contacte:

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra: En concepte de: De l'entitat:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:

PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom: DNI:

Família Professional: INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
Estudi: Prevenció de riscos professionals (1954)
Durada FCT: 390 hores

Àmbit professional i de treball
- Activitat econòmica, tant en grans empreses com en mitjanes o petites empreses, de caràcter públic o privat. - Indústries
en les quals intervenen productes químics d'alt risc, agents tòxics i molt tòxics. - Activitats de fabricació, manipulació i
utilització d'explosius. - Treballs de mineria a cel obert i d'interior. - Activitats en obres de construcció. - Producció de
gasos comprimits, liquats o dissolts, o utilització significativa dels mateixos. - Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.
- Altres sectors productius.
Pla d'activitats
Activitats formatives

 1. Planificació general de l'acció preventiva

 2. Aplicació i actualització de la normativa de prevenció de riscos laborals que afecta l'empresa

 3. Recollida de dades referents al accidents, incidents i malalties professionals

 4. Informació i formació de l'empresa pel que fa a la prevenció

 5. Identificació dels factors de risc d'accident, malaltia, ergonòmics i psicosocials (càrrega mental, estrès,
etc.)
 6. Estimació dels contaminats físics, químics i biològics

 7. Avaluació dels riscos utilitzant les normatives vigents i els criteris de referència interns

 8. Proposta de mesures preventives

 9. Seguiment i control d'activitats perilloses

 10. Emmagatzematge de preparats i substàncies

 11. Control i definició dels equips de protecció individual

 12. Elaboració i planificació de les actuacions en cas d'emergència

 13. Planificació de lluita contra els incendis

 14. Actuació en primers auxilis

 15. Atenció perquè periòdicament es controli la salut dels treballadors

 16. Manteniment dels sistemes de prevenció

 17. Recollida i organització de la informació


