
LLOC D’IMPARTICIÓ:

HORARI

DIRIGIT A:

OBJECTIUS:

CONTINGUTS:

• Identificar els productes contaminants químics.
• Conèixer i controlar les reaccions i els processos dels

productes químics.
• Prendre les mesures de seguretat corresponents en

cada cas per a la seva manipulació.

HORARI DE MATÍ: SOCIALCO SARRIA

Passatge Canet 7 (08017 Barcelona)

HORARI DE TARDA: MAGORIA SALUT SCP

Carrer Sant Roc 28 (08014 Barcelona)

15 Hores presencials

Persones que vulguin conèixer els principals
perills relacionats amb la manipulació de
productes químics per a una manipulació
segura i responsable.

1. Identificació.
1.1. Classificació dels
contaminants químics

2. Mesurament.
2.1. Dosi
2.2. Efectes dels contaminants
2.3. Substàncies i preparats
– barreja o mescla
2.4. Interacció producte-treballador
2.5. Presa de mostres

3. Envasament i etiquetatge.
3.1. Característiques de l’envàs
3.2. Característiques de l’etiqueta
3.3. Frases R/S
3.4. Frases H/P
3.5. Pictogrames
3.6.Incompatibilitats

d’emmagatzematge

4. Fitxes de Seguretat.
4.1. Contingut de les fitxes de
seguretat

5. Control.
5.1. Actuar sobre el focus
5.2. Actuar sobre el medi de
propagació
5.3. Actuar sobre el treballador (EPI)

6. Recomanacions en la
manipulació.

7. Accidents greus més freqüents.

8. Casos pràctics.

Formació 100 % SUBVENCIONADA pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Està adreçada prioritàriament a treballadors/es, autònoms/es i també treballadors en situació d’atur.

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS

HORARI DE MATÍ
INICI: 31/05/2017
FI: 02/06/2017
Dimecres, Dijous i Divendres
De 9 a 14 hores

HORARI DE TARDA
INICI: 06/06/2017
FI: 09/06/2017
Dimarts, Dimecres i Dijous
De 15 a 19 hores

Per més informació contactar amb Cesi Iberia:
93 240 56 97

Documentació que s'ha de portar per curs i per 
persona abans del inici del curs:
- Document original Annex 1 (full d'inscripció) 
degudament emplenat i signat en color blau.
- Fotocòpia llegible DNI 
- Fotocòpia encapçalament darrera nòmina o en cas 
d’estar a l’atur (full de l’ OTG i fotocòpia d’un 
document amb el numero d’inscripció a la 
seguretat social)

Recomanem avançar la documentació 
escanejada per email i desprès portar els originals

IMPORTANT: Les places es confirmaran una vegada 
tinguem un grup mínim imprescindible.
No s'acceptarà a cap participant, que el dia d'inici del curs, 
no tingui tota la documentació correcta.


