
Curso “Oficio PRL Albanelaría”
2 de novembro, Ferrol
Asociación de Empresarios Ferrolterra

Co financiamento de:        



Finalidade:
• Formar ao alumno para que adquira os coñecementos básicos en materia de PRL

do oficio de Albanelaría que deben dispoñer quen desenvolva actividades nas
empresas enmarcadas no ámbito de aplicación do Convenio Xeral do Sector da
Construción.

Obxectivos:
• Saber identificar que actividades, sistemas de execución, materiais e equipos de

traballo se inclúen no concepto do oficio de ALBANELERÍA.
• Diferenciar os riscos específicos inherentes ás tarefas, equipos de traballo e áreas

da unidade de obra concreta así como coñecer as técnicas preventivas específicas
para a súa aplicación en cada caso.

• Aprender a utilizar os mecanismos tanto para a verificación, identificación e
vixilancia do lugar de traballo e a súa contorna, como para a planificación das
tarefas desde un punto de vista preventivo.

• Saber identificar que riscos se derivan da interferencia entre actividades.
• Coñecer cales son os dereitos e deberes en materia preventiva.
• Asimilar a importancia da participación e da implicación de cada traballador/a na

aplicación da prevención nas unidade de obra que desenvolva.
• Adquirir nocións acerca do marco normativo xeral e específico de aplicación.
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Contidos:
1. DEFINICIÓN DOS TRABALLOS. 
• Fachadas (fábrica de ladrillo e revestimento de cemento). 
• Distribución interior (tabiquería). 
• Materiais (cerámicos, cartón-xeso, escaiola,…).

2. TÉCNICAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS.
• Identificación de riscos. 
• Avaliación de riscos do posto (xenérica).
• Medios auxiliares: estadas, plataformas de traballo,... 
• Equipos de traballo e ferramentas: riscos e medidas preventivas. … 
• Manipulación manual de cargas. … 
• Medios de protección colectiva (colocación, usos, obrigas e mantemento). 
• Equipos de protección individual (colocación, usos, obrigas e mantemento).
• Materiais e produtos (etiquetado, fichas de datos de seguridade, frases H y P,...).
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Lugar: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405
Ferrol
Data: 2 de novembro de 2022.
Horario: de 8,30 a 14,30.

Criterios de avaliación:
• Asistencia ó 75% das horas lectivas.
• Superar as actividades propostas polo equipo docente.

Información e inscricións: 
• 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
• O curso só se realizará en caso de reunir o quorum necesario.
• Gratuíto.
• Dirixido a traballadores por conta allea, propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores

das empresas asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.


