
Convenis de col.laboració amb:

> Tenir el títol de batxillerat
> Haver superat la prova d’accés als CFPS
> Haver superat el curs específic per a 
   l’accés als CFPS

> A qualsevol CFGS
> A qualsevol estudi universitari oficial de 
   grau, equivalent amb l’especialitat

Vies d’accés Altres estudis
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Complex Educatiu de Tarragona
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona 
Tel.: 977 556 338
iesperemartell@xtec.cat
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 Vine ara, t’hi esperem: Conquesta la teva Formació Professional

> Formació personalitzada, basada en certificats de professionalitat

> Orientació, Assessorament i Reconeixement de l’experiència de les persones treballadores

> Convenis amb més de 350 empreses i entitats, col.laboradores amb la Formació Pràctica 
    en Centre de Treball de l’alumnat

> Solucions en aspectes d’innovació i emprenedoria

CFPS – 1954 
Prevenció de riscos
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Què és? 
La formació professional dual és un model de formació professional en 
alternança que busca donar resposta a les necessitats del mercat laboral, 
augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les 
empreses en el procés formatiu dels alumnes.
Com funciona? 
L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra 
part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.
L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi 
incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de 
l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada, ja sigui en 
modalitat de contracte o de beca.
Per a cada alumne individualment s’acorden les activitats formatives a 
desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari 
i el calendari.
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Crèdit Nom crèdit Hores

1r

C1 Gestió de la prevenció 200

C2 Riscos derivats de les condicions de seguretat 175

C4 Riscos químics i biològics ambientals 200

C6 Emergències 140

C7 Relacions en l’àmbit de treball 52

C8 Formació i orientació laboral 53

C11 Coordinació d’activitats empresarials 105

Crèdit Nom crèdit Hores

2n

C3 Riscos físics ambientals 200

C5 Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega 
del treball 175

C10 Síntesi 35

C12 Mòdul DUAL 275

C9 Formació en centres de treball 390

      Hores en el centre de treball 275

2000h

> Gestionar la prevenció de riscos en el procés de producció de   

béns i serveis

> Avaluar i controlar els riscos derivats de les condicions de seguretat

> Avaluar i controlar els riscos derivats de l’ambient de treball

> Avaluar i controlar els riscos derivats de l’organització i la càrrega 

de treball

> Actuar en situacions d’emergència

> Tècnic/a en prevenció

> Tècnic/a en seguretat i higiene 

Competències professionals Sortides professionals
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