
 

 

 

Vine a visitar-nos 
 

Seu i Centre de Formació de Badalona 
Avinguda de la Comunitat Europea, 32 
08917-Badalona 

    Tel.932213353 
------------------------------------------------------- 

Centre de Formació de Tarragona 
Cl Riu Algars, s/n Barri Camp Clar 
43006-Tarragona 
Tel.977554747 
 
comercialcatalunya@fundacionlaboral.org  
catalunya.fundacionlaboral.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Informa’t al telèfon    932213353 
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Menors de 30 anys, si no estàs estudiant i estàs aturat 

Proteccions Col·lectives(155 hores) 
 

Formació totalment subvencionada destinada a beneficiaris de Garantia 

Juvenil (joves entre 16 i 30 anys) 

 

○ Única convocatòria:   inici 1 de novembre, final 14 de desembre 

08:30h a 13:30h 

 

Formació Troncal: Prevenció Riscos Laborals  

 

Formació Específica:  Formació específica ofici operari implantació 

de proteccions col·lectives i formació en 

plataformes elevadores y treballs en alçada 

 

 

Aquesta formació es totalment Gratuïta, places limitades (només 1 grup de fins a 

15 alumnes). 

 

Es faran entrevistes de selecció durant el mes setembre i octubre, aquest sector 

té moltes possibilitats d’oferir contracte laboral al finalitzar la formació. 

 

Interessats enviar Mail amb CV, copia DNI i inscripció com a beneficiari de 

Garantia Juvenil a Cristina Llorente: cllorente@fundacionlaboral.org 

 

 

 

Temari del Curs 

 

L’ofici del especialista en la implantació de sistemes de protecció col·lectiva 

 

Durant les últimes dècades  s’ha incrementat la preocupació per la seguretat del 

treballadors en el sector de la construcció, i en concret, per els sistemes de 

protecció col·lectiva. 

 

La implantació de sistemes de protecció col·lectiva inclou la instal·lació i correcte 

manteniment de: 

 Xarxes de seguretat 

 Baranes provisionals 

 Senyalització i abalisaments 

 Sistemes anti-caiguda provisionals  

 Proteccions definitives 

 

Les labors dels especialistes en implantació de sistemes de protecció col·lectiva la 

poder portar a terme només els treballadors  degudament qualificats i es per això 

que es considera un ofici que requereix continguts formatius propis i adaptats a 

les característiques úniques del lloc de feina. 

Aquest sector es troba en un moment de alta ocupabilitat i el mercat demanda 

joves formats per tal d’incorporar-se al mercat del treball. 

Sortides professionals en altres sectors: Industries de producció, metall, sector 

construcció... 

 

Formació 100% Subvencionada 
 


