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Prevenció de Riscos Professionals
Descripció
Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a
terme la planificació d'activitats que puguin comportar
danys per als treballadors o les treballadores, les
instal·lacions o l'entorn; promoure, amb caràcter general, la
prevenció a l'empresa; vigilar el compliment de les normes
de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequació
dels equips i dels mitjans de prevenció als riscos associats
a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i
preparats.
La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el
preuniversitari,
• tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat
unificat polivalent (BUP),
• tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
• haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la
universitat per haver acreditat experiència laboral o
professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los
durant l'any natural en què es realitza la prova.

Continguts
• Gestió de la Prevenció
• Riscos Derivats de les Condicions de Seguretat
• Riscos Físics Ambientals
• Riscos Químics i Biològics Ambientals
• Prevenció de Riscos Derivats de l'Organització i la
Càrrega de Treball
• Emergències
• Relacions en l'Equip de Treball
• Formació i Orientació Laboral
• Formació en Centres de Treball
• Síntesi

Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.
Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.
Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3
'Crèdits'.

• per curs: 360 euros
• per unitat formativa: 25 euros
• per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25
euros

Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:
• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts
plàstiques i disseny, tècnic superior de formació
professional o d'arts plàstiques i disseny o tècnic
especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.
Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.
Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
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Prevenció de Riscos Professionals
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi
universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat
en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la
convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Per a més informació, consulteu el Canal Universitats
Sortides professionals
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:
• tècnic o tècnica en prevenció i
• tècnic o tècnica en seguretat i higiene

Normativa

• Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el
currículum del cicle formatiu de grau superior de
prevenció de riscos professionals (DOGC núm. 4205, de
26.8.2004)
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Prevenció de Riscos Professionals
Centres
Baix Camp
Reus

Institut d'Horticultura i Jardineria
(43007385)
Autovia de Bellissens, 41
43204 Reus
Tel. 977753929
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Edifici Blanc del Campus de la UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel. 935158095
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelonès
Barcelona

Institut Escola del Treball (08013275)
c. Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934309200
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
Escola Professional Salesiana
(08014279)
pg. Sant Joan Bosco, 42
08017 Barcelona
Tel. 932031100
Centre: privat
Horari: diürn
Gironès
Girona

Institut Santa Eugènia (17006939)
c. Enric Marquès i Ribalta, 3
17006 Girona
Tel. 972230111
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
Tarragonès
Tarragona

Institut Pere Martell (43006630)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977556338
Centre: públic
Horari: diürn
Institut Pere Martell (43006630)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977556338
Centre: públic
Horari: diürn-matí
Vallès Occidental
Cerdanyola del Vallès

Fundació UAB (08073508)
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