FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
CV19011

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre - Nivel básico
CONVOCATORIA: Convenio de colaboración EGAP-ISSGA
GRUPO: Cursos EGAP - Convenios
ÁREA: Coñecementos transversais
CUALIFICACIÓN:

APROVEITAMENTO

PLAN:

F. FINALISTAS

HORAS:

ADMINISTRACIÓN:

AU|LO|UN|ES|OU|XU

ESTADO:

CONVOCADO

ANO:

MOD.IMPARTICIÓN:

TELEFORMACIÓN

TIPOLOXÍA:

ESPECÍFICO

EDICIÓNS:

60
2019
1

DATA MATRÍCULA: Do 20/02/2019 - 09:00h ao 28/02/2019 - 23:55h
RESPONSABLE: LOPEZ ALVAREZ, ANGEL [angel.lopez.alvarez@xunta.es]

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
Proporcionar a formación que establece o anexo IV-A do Regulamento dos servizos de prevención (Real decreto
39/1997, do 17 de xaneiro) que capacita para o desenvolvemento das funcións de nivel básico en prevención de riscos
laborais.
O programa inclúe un módulo formativo dedicado á organización e xestión de actividade de tempo libre.
Curso impartido polo Issga en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.
DESTINATARIOS
Empregados, traballadores por conta allea ou autónomos, traballadores designados e delegados de prevención,
empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais, en particular, na
organización e xestión de actividades de tempo libre.
PROGRAMA
1. Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo.
2. Riscos xerais e a súa prevención.
3. Riscos específicos do sector da actividade da empresa e a súa prevención.
3.1 Actividades de tempo libre
4. Elementos básicos da xestión da prevención de riscos.
5. Primeiros auxilios.
6. Prevención de riscos laborais dende a perspectiva de xénero.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Unha vez recibidas as solicitudes correctamente, asignaranse as prazas no curso solicitado ata esgotar o total de
prazas, tendo en conta os criterios de prioridade, nesta orde:
1) Posuír o titulo de monitor/a ou director/a de tempo libre
2) Ter o carné xove en vixencia
3) A orde de inscrición
Subsidiariamente serán empregados os criterios sinalados con carácter xeral na Resolución da Escola Galega de
Administración Pública do 4 de xaneiro de 2008 (DOG do 10 de xaneiro).
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3. DATOS EDICIÓNS
T01
LOCALIDADE:
NUM. PRAZAS:

TELEFORMACIÓN
75

INICIO / FIN: 20/03/2019 a 09/05/2019

ESTADO: NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

DATA EXAME: 09/05/2019 ás 10:00h

DOCENTES NOMEADOS
NON HAI INFORMACIÓN DISPOÑIBLE
LUGAR DE REALIZACIÓN DO EXAME
A proba final do curso realizarase de forma descentralizada nos Centros Territoriais do ISSGA nas localidades da
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra e en Santiago de Compostela na sede da EGAP, Rúa Madrid, 2-4. Polígono de
Fontiñas.
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