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DESTINATARIOS/AS DA FORMACIÓN
Traballadoras Activas ou en situación de Desemprego, persoas traballadoras
Autónomas, Delegados/as de Prevención, Recursos Preventivos e persoas Traballadoras,
Designadas que asuman con medios propios a actividade preventiva da empresa.

PROGRAMA DOCENTE
• Mentalización de riscos, accidentes, seguridade laboral, etc.
• Conceptos básicos de uso habitual.
• Lexislación básica (seguros e responsabilidades).
• Símbolos e pictogramas.
• Descrición xeral das pezas do camión e dos equipos empregados, terminoloxía. Diferenzas do coche.
• Implicacións debidas ao ambiente de traballo (emisións, nivel sonoro, compatibilidades electromagnéticos, atmosferas perigosas, etc) estado de beirarrúas e pisos, pisos
consolidados, portas, carretillas, elevadoras, ramplas e pendentes, cables eléctricos,
diques de carga; condicións dos lugares de traballo de acordo coa lexislación vixente.
• Tipos de estantes, sistemas de almacenamento.
• Salas de manobra, tráfico mixto con peóns.
• Uso en vías públicas ou uso común.
• Control diario de arranque, comprobacións visuais e funcionais, freos, trompa, etc.
• Mantemento preventivo típico, rodas, niveis.
• Equipos de protección individual, segundo a zona ou o tipo de traballo.
• Estacionamento do camión en estacionamento.
FORMACIÓN TEÓRICA ESPECÍFICA
• Información sobre o camión que se vai empregar
• Compoñentes comúns existentes no camión, controis.
• Operacións de carga de combustible, gasóleo, gasolina, gas e batería.
• Operacións típicas no uso diario da máquina.
• Estabilidade do conxunto: efectos da estabilidade, triángulo de elevación, tipos de
rodas e pneumáticos, velocidade, tipos de dirección. Use en ramplas.
• Condución de baleiro e carga, velocidade de viaxe, tipos de dirección, radio de xiro, freada.
• Operacións de elevación, limitacións de carga debido á altura de elevación, debido
ao us de accesorios. Visibilidade.
• Uso de accesorios especiais para unidades de carga específicas. Afectación á capacidade de carga admisible.
• Cargas oscilantes ou con centro de gravidade variable.
• Levantar xente. Límites e condicións segundo o seu uso habitual ou excepcional.
• Manuais de operacións proporcionados polo fabricante de equipos.
• Procedementos a seguir en caso de situación de risco, retención do operador, cinto
de seguridade, etc.
• Principais factores de riscos ergonómicos.
FORMACIÓN PRÁCTICA
• Coñecemento das partes do camión, control visual das características, mantemento,
controis, placas, manuais.
• Comprobación do arranque, dirección, freos, trompa, etc.
• Manobras sen carga, movemento en ambas direccións, velocidades, xiros, freada,
uso en ramplas.
• Manobras similares con carga.
• Carga e descarga de camións, colocación e retirada de cargas non estantes, amoreamento e eliminación de cargas na superficie libre.
• Gráfico de carga, comprobe o efecto das dimensións de carga.
• Con accesorios, pinzas, envases, davit, etc.
• Manobras extraordinarias, como cargas de dimensión ou características pouco
común debido á súa lonxitude, forma, manexo dunha carga simultáneamente con
dous camións,etc.
HORAS DE FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA
O curso ten unha duración prevista de 24 horas:
• 12 horas teóricas
• 12 horas prácticas

