FORMACIÓN TRANSVERSAL:
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
Obxectivos
Sensibilizar aos ALUMNOS/AS traballadores en prol da equidad de homes e mulleres no mercado laboral.
Descrición

Titulo

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
•

Módulos

•
•
•
•
•
•
N horas

Características diferenciais do traballo das mulleres. Situación s ocioeconómica e
laboral no contexto europeo, nacional e rexional.
Negociación colectiva.
Ferramentas para eliminar a discriminación retributiva.
A cidade: o noso medio.
A actuación da Administración.
A resposta da sociedade.
A achega individual.

5

FORMACIÓN TRANSVERSAL:
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Obxectivos
Introducir ao alumno no coñecemento dos principais problemas ambientais, tanto a nivel xeral, como no ámbito laboral, e
a súa aplicación á especialidade profesional a través do desenvolvemento de boas prácticas ambientais.
Descrición

Titulo

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
•
•
•
•
•
•

Módulos

N horas

Introdución ao concepto de medio ambiente.
A contaminación e a deterioración dos recursos naturais.
A cidade: o noso medio.
A actuación da Administración.
A resposta da sociedade.
A achega individual.
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FORMACIÓN TRANSVERSAL:
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Xustificación da actuación
A prevención de r iscos laborais é a di sciplina que busca promover a s eguridade e s aúde dos traballadores mediante a
identificación, avaliación e c ontrol do s per igos e r iscos asociados a un proceso pr odutivo, a demais de f omentar o
desenvolvemento de actividades e medidas necesarias para previr os riscos derivados do traballo.
A programación dos cursos sobre a prevención de riscos laborais responde á preocupación crecente das administracións
públicas e as empresas polos índices de sinistralidade que se producen en xeral entre o colectivo dos traballadores/as, e
en especial, no seu ámbito territorial.
Obxectivos
Dotar de coñecementos transversais e comúns sobre o tema a todos as/vos beneficiarias/vos de os cursos.
Descrición

Titulo

FORMACION EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Módulos

•
N horas

O traballo e a saúde: os riscos profesionais e os danos derivados do traballo.
Marco normativo básico de Prevención.
Riscos ligados ás condicións de seguridade.
Riscos ligados ao medio ambiente de traballo.
Carga de traballo, fatígaa e a insatisfacción laboral.
Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual.
Plans de emerxencia e evacuación.
Control da saúde dos/as traballadores/as. Primeiros auxilios.
Xestión da Prevención. Organización da prevención na empresa.
Avaliación de riscos profesionais.
Organismos públicos relacionados coa seguridade e a saúde no traballo.
Documentación: recollida, elaboración e arquivo.
Riscos e specíficos p or sectores: i ndustria, q uímica, servizos, co nstrución, madeira,
téxtil e metal.
Lexislación básica: Lei de Prevención de Riscos Laborais.
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FORMACIÓN TRANSVERSAL:
CURSO DE APOIO Á OBTENCION DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
Xustificación da actuación
Todas as directrices da U nión E uropea diríxense á necesidade de que os E stados membros dispoñan de s istemas de
certificación profesional, que permitan recoñecer as competencias profesionais conseguidas polos traballadores a través
de diferentes vías e ao longo da súa vida profesional.
En consecuencia, no Estado español, a Administración laboral creou os certificados de profesionalidade, co fin de paliar
un dos problemas que teñen un gran número de persoas traballadoras, como é o feito de que a pesar de ser grandes
profesionais non se recoñece a súa capacitación profesional, o cal en moitos casos impídelle progresar laboralmente
O obxectivo prioritario do proxecto será a homologación da formación realizada a través do presente proxecto. Con todo,
e no caso de que isto non sexa posible, realizarase un curso de apoio á obtención do certificado de profesionalidade para
aquelas especialidades que dispoñan de devandito título. En concreto, as accións formativas para as que se contempla
este curso son:
• Auxiliar de Axuda a Domicilio.
• Instalación de sistemas de enerxía solar térmica.
• Instalación de sistemas de enerxía fotovoltaica e eólica de pequena potencia.
• Coidado de zonas verdes.
• Xestión básica de comercio.
• Pastelaría.
Obxectivos
Disposición por parte das persoas beneficiarias dunha certificación oficial e con validez a nivel estatal, a cal acredite a
competencia profesional que efectivamente posúen, e que adquiriron mediante as accións formativas do proxecto.
Descrición

Titulo

CURSO DE APOIO Á OBTENCION DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Módulos
N horas
N ALUMNOS/AS

Os módulos planificásense en orde a cada convocatoria.
50
420 (195 en 2009 e 225 en 2010).
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