
FORMACIÓ
formacio@gremi-obres.org

La bona formació de tots els treballadors garanteix l’èxit de les empreses.

Els treballadors són conscients que la competitivitat que actualment existeix en
el nostre sector a l’hora de realitzar les diferents tasques, requereix un alt nivell
de qualitat. Per això, des del departament de formació del gremi, volem formar
al personal de les empreses constructores, a fi i efecte de que puguin obtenir els
coneixements necessaris per desenvolupar la seva activitat.

Des del Gremi, també oferim l’oportunitat de realitzar els diferents cursos en el
sí de les empreses que vulguin fer la formació sense haver de desplaçar-se i
poder rebre la millor formació relacionada amb l’activitat pròpia de l’empresa.

L’objectiu principal del departament es detectar les necessitats formatives i
traduir-les en accions concretes de formació, per tal d’incrementar la
productivitat, la millora de mètodes i, en definitiva, que les empreses siguin més
competitives. 

Per aquest motiu, disposem d’un ampli ventall d’accions formatives en
nombroses àrees de coneixement, així com la possibilitat de dissenyar plans de
formació “a mida” de les necessitats de cada empresa.

Portem a terme:
u Estudi de les necessitats formatives de les empreses.
u Realització de les accions formatives d’acord amb els objectius establerts.
u Avaluació i seguiment dels resultats de la formació.

Els cursos són totalment subvencionats, tant per la part teòrica, com tot el
material didàctic lliurat durant els cursos per part de la Fundació Laboral de la
Construcció o el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, de manera
que no representa cap cost, ni per l’empresa, ni per l’alumne.

A continuació s’ofereix una mostra de l’oferta formativa en diferents
especialitats, sempre dirigida a les empreses del sector de la construcció.
u Prevenció de riscos laborals
u Encarregat d’obra
u Pintura especial estuc i retolació
u Rehabilitació i patologia d’elements estructurals
u Comerç exterior
u Gestió laboral i de RRHH
u Comptabilitat en l’empresa constructora
u Ofimàtica
u Autocad
u Tècniques de treballs verticals
u Tècniques de negociació i habilitats directives
u Operadors de carretons elevadors
u Operador de grua torre
u Interpretació de plànols 
u Idiomes: anglès, castellà, català

La prioritat del Gremi és donar un bon servei i cobrir les necessitats formatives
de les empreses agremiades.



DEPARTAMENT DE PREVENCIÓ
prevencio@gremi-obres.org

Servei d’assessorament en matèria de seguretat, salut i prevenció de riscos
laborals en les obres de construcció.

Visites OPPC

Es realitzen visites gratuïtes a les obres prèvia sol·licitud per fax o bé per correu
electrònic: prevencio@gremi-obres.org
Un servei d’assessorament, informació i col·laboració amb empreses i
treballadors en l’àmbit documental i de seguretat.

Assessorament sobre les diferents modalitats preventives (servei de
prevenció aliè o treballadors designat) pel compliment de la Llei 31/95 de
Prevenció de Riscos Laborals.

u Avaluació de riscos
u Planificació de l’activitat preventiva
u Sistemes de gestió
u Formació i informació
u Plans d’emergència
u Investigació d’accidents
u Vigilància de la salut

Reial Decret Llei 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
a les obres de construcció.

u PROMOTORS:

Implantació de la Llei PRL a l’empresa
Estudi de seguretat i salut
Nomenament de coordinador de seguretat i salut
Avís previ i comunicació d’apertura del centre de treball
Llibre d’incidències, visites i registre

u CONSTRUCTORS:

Implantació de la Llei PRL a l’empresa
Plans de seguretat i salut
Comunicació d’apertura del centre de treball

Col·laboració amb les empreses del sector

u Gestió integral de seguretat en les obres
u Col·locació d’elements de protecció col·lectiva
u Comercials d’elements de protecció


