Minicarregadora-Miniexcavadora
Durada

40h

Curs centrat en tasques d’excavació, descàrrega
i transport de materials, i l’ús dels equips de protecció relacionats amb el maneig d’aquesta
maquinaria. Un cop acabat s’obté el carnet propi.
Inclou 20 hores de formació específica, segons
Conveni.

Durada

Retro-mixta/giratòria

30h

L’objectiu és manejar de manera òptima, tant des del punt de vista dels rendiments, com de la seguretat, una retroexcavadora-carregadora
(mixta / giratòria), coneixent les parts, components i equips, i
manteniment.Cal haver fet prèviament el de Minicarregadora.

Operador de Grua

Durada

20h

Paleteria

60h Curs pràctic dirigit a treballadors del

sector que mai han rebut una formació de l’ofici. L’objectiu és que l’alumne
adquireixi els coneixements indispensables del sector
de la construcció en temes d’edificació. Inclou 20
hores de formació específica, segons Conveni.

Durada

60h

Interpretació de plànols

Com llegir un plànol és una eina bàsica per a portar a terme qualsevol obra de construcció, per aquest motiu,
l’alumne obtindrà amb aquest curs les tècniques necessàries
per a interpretar qualsevol plànol.

Replanteig d’obra
Curs teòric-pràctic on s’instrueix sobre aspectes
pràctics per aprendre a marcar fonaments, escales...
i altres elements al terreny, basant-se en els plànols.

Autocad/Autocad 3D

Durada

60h

Dirigit a professionals amb coneixements suficients d’interpretació de plànols. Amb aquesta
acció formativa s’adquireixen els coneixements bàsics per a la utilització del programa.

Durada

8h

Formació genèrica

Formació específica
Durada

Durada

60h

200h

Durada

20h

Recurs preventiu o nivell bàsic

Treballs en Alçada
Aparells Elevadors

Maquinària de moviment de terres: manteniment
Dirigit a persones que treballin amb maquinària de moviment
de terres. L’objectiu és reduir les avaries i incrementar la seguretat a través d’un coneixement del manteniment de primer
nivell que hauria de realitzar un operador qualificat amb
aquest tipus de maquinària. Durada

Prevenció de Riscos Laborals

El curs es realitza d’acord amb el programa que
especifica el RD/836/2003 per tal que els alumnes que superin el curs obtinguin, després de
realitzar un examen al Departament de Treball
i Indústria de la Generalitat de Catalunya,
el carnet de gruista. Inclou 20
hores de formació específica,
segons Conveni.

Durada

40h

Aquest curs està dirigit a operaris d’aparells elevadors que desitgin obtenir la formació
obligatòria en prevenció de riscos i pels que
vulguin iniciar-se en el maneig segur d’aquests
aparells. Un cop finalitzat s’obté el carnet propi
i el segon cicle de formació en prevenció de riscos laborals d’aparells elevadors, segons
Conveni de la Construcció. Inclou 20 hores de
formació específica, segons Conveni.

Nòmines i Seguretat Social Durada
Durada

60h

Nou Pla Comptable
Durada

20h

30h

7,5h

Operador de Pala Carregadora

10h

Català per a estrangers

Presto

Gestió documental a l’obra
Durada

12

Durada

Amidaments i Pressupostos
Durada

25h

Comptabilitat

L’objectiu d’aquest curs és aprendre a
fer una verificació i revisió inicial a les
plataformes elevadores (plataforma de
tisora, plataforma telescòpica, plataforma suspesa de nivell variable i posicionament sobre escales de mà), identificació de les mesures de seguretat previstes
pel fabricant, manipulació del quadre de
Durada comandament, desplaçament horitzontal i
vertical, i estacionament de seguretat. Un
h
cop acabat s’obté carnet propi.

Durada

60h
Durada

26h

Preparació de la
documentació per
Obra Pública

Durada

130h

Aquest curs està dirigit a persones
treballadores del sector de la construcció que vulguin aprendre a operar amb
la maquinària de moviment de terres.
Inclou dos cursos de Prevenció en
Riscos Laborals, segons Conveni, un de
8 hores i l’altre de 20 hores. Un cop
finalitzat, s’obté carnet propi.

Muntador de Bastides
Curs pensat per a treballadors que vulguin
certificar els seus coneixements teòrics i
pràctics en el muntatge de bastides segons
el Real Decret 2177/2004. A més, la UEC
emet el carnet de muntador de bastides exi- Durada
git per les autoritats competents.

30h

AL GREMI

APOSTEM

PER LA FORMACIÓ
El ventall formatiu del Centre de Palol de
Revardit de la UEC és molt ampli.
Per aquest motiu, a més de tots els cursos
que ja estan programats durant l’any se
n’introdueixen d’altres
a la oferta formativa del centre.
La majoria dels cursos de formació
continuada es programen fora de
l’horari laboral per a facilitar-ne
l’accés i tenen una durada
d’entre 1 i 3 mesos.
També existeix l’opció que les empreses
interessades puguin demanar la realització
d’un curs per a la seva empresa sempre i
quan es compleixin uns requisits, com un
mínim d’alumnes i possibilitat d’horaris.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides durant la seva pertinença a la

CENTRE DE FORMACIÓ DE LA UEC
Carretera C-66, Km 39
17843 Palol de Revardit
Tel. 972 59 64 60
Fax 972 59 64 61
formacio@uecgirona.com
DELEGACIÓ GIRONA
Figuerola, 15
17001 GIRONA
Tel. 972 21 36 72
Fax 972 22 35 22
uec@uecgirona.com
DELEGACIÓ FIGUERES
Vilafant, 63-65 baixos
17600 FIGUERES
Tel. 972 50 50 31
Fax 972 51 63 83
figueres@uecgirona.com
DELEGACIÓ RIPOLL
Polígon La Barricona, Nau 6
17500 RIPOLL
Tel. 972 70 34 53
Fax 972 70 23 96
ripoll@uecgirona.com

Unió d’empresaris, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de la UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació dels mateixos, així com per
gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA, manifesta que compleix totes

DELEGACIÓ OLOT
Verge de Núria, 5 baixos
17800 OLOT
Tel. 972 26 34 03
Fax 972 27 01 42
olot@uecgirona.com

les mesures de seguretat i requisits legals mencionats al Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre i a la L.O.P.D. 15/99 de 13 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades
de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició al C/Figuerola,
15, 17001 Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència
LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic: uec@uecgirona.com

Oferta
Formativa
2011

La inscripció a tots els cursos s’ha de realitzar
a través de la fitxa disponible a la
nostra pàgina web: www.uecgirona.cat
o bé poden demanar una còpia a qualsevol
de les nostres delegacions.

cursos
subvencionats
Per a treballadors en actiu i aturats

