
 
 

 
 

CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(Edició Província de Tarragona) 

 
 

Presentació 
Aquest curs introdueix els conceptes bàsics de les condicions de treball del personal en relació a la salut i 
treball en base a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i el posterior Reglament dels Serveis de 
Prevenció 39/1997. 
 
En el cas d’empreses de menys de 6 treballadors el curs habilita a l’empresari per a l’assumpció de l’activitat 
preventiva d'un Centre de Fisioteràpia de les característiques esmentades. 
 
 
Objectius 
 
En finalitzar el curs, els alumnes serancapaços de:  

- Conèixer els principis bàsics de les condicions de treball en relació a la salut dels treballadors del 
sector. 

- Analitzar els factors de risc que tenen influència directa sobre la salut dels profesionals. 
- Conèixer la metodología d’aplicació de les diferents tècniques per prevenir riscos específics. 
 

 
Metodologia 
Curs teòrico-pràctic. Sessions d’interacció grupal. 

 
 

Temari 
 

- Àmbit Jurídic 

- Condicions de treball 

- Seguretat al treball 

- Sistemas de control de riscos 

- Higiene Industrial 

- Ergonomia i psicosociologia aplicada 

- Gestió de la prevenció. 

- Primers auxilis. 

- Riscos específics 
 

Adreçat a:  
Fisioterapeutes Col·legiats 
 

Durada 
30 hores lectives 
 

Calendari 
11, 18, 25 de març, 1, 8, 22 d’abril de 2006. 
 
Horari 
Dissabtes, de 9 a 14h. 
 
Preu 
250€ 
 



 
 

 
 

CURS BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
(Edició Província de Tarragona) 

 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ  

 
Nom i cognoms:  
 

DNI:   Nº Col:  
 

Adreça:  
 

Codi Postal:  Població:  
 

Telèfon:  Mòbil:  
 

E-mail:  
 
 
Cal realitzar l’ingrés corresponent a la totalitat del preu del curs, indicant número de col·legiat i nom del curs 
al següent compte corrent: 
 
Banc de Sabadell: 
 
0081 0066 67 0001227724  REF: BÀSIC PRL Tarragona 
 
La inscripció als cursos queda subjecta a la disponibilitat de places, que seran adjudicades per 
rigorós ordre de recepció. Per tal de formalitzar la matriculació és necessari aportar, a més de 
la butlleta d’inscripció, una còpia del rebut del pagament del curs. 
 
Pot fer arribar la seva inscripció per correu (Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. C/ Segle XX, 78. 
08032. Barcelona), per fax (93 207 70 22) o per mail formacio@fisioterapeutes.com. . 
 
 
Per tal d’obtenir la certificació del curs és imprescindible assistir al 80% de les hores lectives 
del curs. 
 
El nombre previst de participants és de 15 a 20. En cas de no assolir el nombre mínim de 
participants previstos, el curs podrà ésser cancel·lat.  
 
ANULACIÓ DE LA PLAÇA: ÉS IMPRESCINDIBLE APORTAR JUSTIFICACIÓ PER ESCRIT, AMB UNA 
ANTELACIÓ MÍNIMA DE 15 DIES A LA DATA D’INICI DEL CURS, PER TAL DE SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ 
DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA. 
 

 
 


