CENTRO DE FORMACIÓN

DIRIGIT A:

DIRIGIDO A:

El curs està dirigit a totes aquelles persones que es tinguin que formar en l’ús de maquines carregadores i
retroexcavadora.
El curso está dirigido a todas aquellas personas que se tengan que formar en el uso de maquinas
cargadoras y retroexcavadora.

TEMPORITZACIÓ:

TEMPORIZACIÓN:

L'horari del dissabte serà de 08.00h a 14.00h. La part teòrica s’impartirà a la seu d’Autoescoles
Montesó de Tortosa (Ferreries) de 08.00h a 11.00h i la part pràctica s’impartirà a les instal·lacions
del client de 11.00h a 14.00h.
El horario del sábado será de 08.00h a 14.00h. La parte teórica se impartirá en la sede de
Autoescuelas Montesó de Tortosa (Ferreries) de 08.00ha 11.00h y la parte práctica se impartirá en
las instalaciones del cliente de 11.00h a 14.00h.
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CENTRO DE FORMACIÓN

INSCRIPCIÓ:

INSCRIPCIÓN:

Aquest curs pot ser GRATUÏT mitjançant la bonificació del crèdit de formació de les empreses.
Truca’ns al 977443525 o al 977503045.
Este curso puede ser GRATUITO mediante la bonificación del crédito de formación de las
empresas. Llámanos al 977443525 o al 97750304.

CONTINGUTS:

CONTENIDOS:
1-

2-

3-

La retroexcavadora
a- Concepte
b-

Coneixements de la retroexcavadora.

c-

Elements de seguretat.

d-

Normes de seguretat

e-

Manteniment bàsic.

Seguretat i prevenció en el treball
a-

Mesures de prevenció.

b-

Mesures de prevenció al lloc de treball.

c-

Regles d’emmagatzematge i càrrega.

Accidents laborals.
a-

Tipus d’accidents laborals.

b-

Conseqüències d’un accident laboral.

c-

Accidents específics amb retroexcavadores.

4-

Prova de coneixements.

5-

Pràctiques.

AVALUACIÓ:

AVALUACIÓN:

El finalitzar el curs, l'alumne demostrarà la realització amb aprofitament del mateix superant la prova
establerta a l’efecte i se li expedirà el certificat d'aprofitament del curs.
El finalizar el curso, el alumno demostrará la realización con aprovechamiento del mismo, superando la
prueba establecida al efecto y se le expedirá el certificado de aprovechamiento del curso.
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