Jornades

A ge nd a : OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE
Departament de Prevenció de Riscos Laborals

Activitats Educatives
presencials 2021

Objectiu

U

n dels objectius d’Activa Mútua és la reducció de la sinistralitat i la millora de la qualitat
de vida dels nostres treballadors i treballadores repercutint positivament en les nostres
empreses associades i persones autònomes adherides, mitjançant l’assessorament tècnic
i l’organització d’activitats en matèria de prevenció .
Entre aquestes activitats, hi ha la d’Educació preventiva amb el propòsit de sensibilitzar, alhora
que d’informar, a totes les persones treballadores sobre els riscos als quals poden estar sotmesos
en l’exercici de la seva activitat, així com donar a conèixer altres activitats preventives per tal de
millorar la seva salut o benestar.
Amb persones implicades com vostè, aconseguirem que cada vegada hi hagi empreses més
segures, més saludables i més competitives.
Per a això, posem a disposició de totes les persones associades a la nostra entitat una àmplia
oferta en educativa preventiva presencial i multimèdia.

Calendari

L

i presentem a continuació el calendari de les pròximes jornades presencials o en format
presencial virtual a desenvolupar.

Per a més informació i inscripció es pot adreçar al nostre portal de prevenció.
https://prevencion.activamutua.es/formacion/.

Inscripcions
•

Preguem faci difusió a totes les persones que puguin estar interessades de la seva empresa.

•

Aforament limitat. Les places es reservaran per ordre d’inscripció. Mínim 5 dies abans de l’inici.

•

Inscripció gratuïta.

•

En totes les Jornades un cop realitzada la sol·licitud es confirmarà la seva inscripció.

•

La formació virtual la realitzarem mitjançant plataforma zoom. Els enviarem, amb el missatge
de la confirmació de la inscripció, l’enllaç d’accés a la jornada.

Esperem que aquesta proposta sigui del seu interès, acceptem els seus suggeriments
per a tenir-les en consideració per a la propera edició.
2

prevencion.activamutua.es

Activitats Educatives
presencials 2021

Catàleg d’activitats d’Educació Preventiva
presencials o virtuals a impartir durant els
propers mesos de

OCTUBRE
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Data

Horari

Jornada

28/10/2021

11:30h a 13h

Programa d'Investigació d'Accidents per a pimes

PRESENCIAL

3

Lloc

Data

Horari

Jornada

BARCELONA

28/10/2021

12h a 13h

Seguretat a les oficines. Configuració de llocs de
treball amb PVD's (ordinadors)

HUELVA

21/10/2021

12h a 14h

Primers Auxilis - Nivell Avançat

HUELVA

27/10/2021

12h a 14h

Taller sobre la mobilització dels pacients

JEREZ

04/10/2021

18:30h a 19:30h

JEREZ

04/10/2021

17:30h a 18:30h Com fer front a l'estrès laboral

LA SEU D'URGELL

19/10/2021

11h a 12h

Responsabilitats legals en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals

LLEIDA

20/10/2021

11:30h a 13h

Teletreball. Gestió i bones pràctiques preventives

MADRID

18/10/2021

10:30h a 12h

Seguretat a les oficines. Configuració de llocs de
treball amb PVD's (ordinadors)

MADRID

27/10/2021

10h a 12h

Accions clau per prevenir lesions musculoesquelètiques en el lloc de treball

MÁLAGA

14/10/2021

11h a 13h

Coneix el foc per evitar incendis

REUS

06/10/2021

10h a 11:30h

Seguretat a les oficines. Configuració de llocs de
treball amb PVD's (ordinadors)

REUS

20/10/2021

10h a 11:30h

Gestors d'equips de protecció individual (EPI):
Selecció, ús i manteniment

SALAMANCA

13/10/2021

10h a 12h

Jornada sobre gestió de la prevenció en microempreses i autònoms: Prevenció10
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VALENCIA

14/10/2021

10h a 12h

Primeros Auxilios - Nivel Básico

VALLADOLID

19/10/2021

10h a 12h

Jornada sobre gestió de la prevenció en microempreses i autònoms: Prevenció10

VIELHA

04/10/2021

11ha 12h

Responsabilitats legals en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals

NOVEMBRE
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Data

Horari

Jornada

09/11/2021

11h a 13h

Teletreball. Gestió i bones pràctiques preventives

17/11/2021

11ha 13h

Envelliment i renovació generacional: Mentoria

23/11/2021

11h a 13h

Riscos durant l'embaràs i la lactància

30/11/2021

11:30h a 13h

Interpretació de les propietats fisicoquímiques dels productes químics FDS

PRESENCIAL

4

Lloc

Data

Horari

AMPOSTA

26/11/2021

10h a 12h

Taller sobre la mobilització dels pacients

BALEARES

16/11/2021

12h a 14h

Coneix el foc per evitar incendis

BARCELONA

04/11/2021

10h a 11h

Com afrontar les conseqüències psicosocials de
la pandèmia?

BARCELONA

11/11/2021

10h a 11h

Com afrontar les conseqüències psicosocials de
la pandèmia?

BARCELONA

18/11/2021

12h a 13h

Reglament (CE) 1272/2008 Substàncies químiques i mescles perilloses per al medi ambient

BARCELONA

25/11/2021

10h a 11h

Seguretat a les oficines. Configuració de llocs de
treball amb PVD's (ordinadors)

GRANADA

17/11/2021

12h a 13:30h

Si sóc autònom, tinc responsabilitats pel que fa a
prl, i com gestionar-ho
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LLEIDA

03/11/2021

16h a 18h

Alimentació saludable en làmbit laboral

LLEIDA

09/11/2021

16h a 17:30h

Coordinació d'activitats empresarials

LLEIDA

23/11/2021

16h a 17:3 h

Jornada sobre gestió de la prevenció en
microempreses i autònoms: Prevenció10

MADRID

15/11/2021

10:30h a 12h

Integració de la prevenció: treballar junts per la
prevenció

MADRID

25/11/2021

10h a 12h

Accions
clau
per
prevenir
lesions
musculoesquelètiques en el lloc de treball

MALAGA

16/11/2021

11h a 12:30h

La importància d'una bona ventilació

REUS

03/11/2021

16h a 17:30h

Coordinació d'activitats empresarials

TARRAGONA

12/11/2021

10h a 12h

Taller sobre la mobilització dels pacients

TARRAGONA

19/11/2021

10h a 12h

Taller sobre la mobilització dels pacients

VALLADOLID

23/11/2021

10h a 12h

Jornada sobre gestió de la prevenció en
microempreses i autònoms: Prevenció10

DESEMBRE
PRESENCIAL VIRTUAL (ZOOM)
Data

Horari

Jornada

02/12/2021

11:30h a 13h

Plans d’autoprotecció i emergències en els centres de treball.
Em afecten?

14/12/2021

13h a 14h

Presentació del Portal PRL Activa Mutua

PRESENCIAL

5

Lloc

Data

Horari

AMPOSTA

03/12/2021

10h a 12h
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Autor: Departament de Prevenció de Riscos Laborals
d’Activa Mútua
Nota prèvia: La utilització en aquesta documentació
del masculí singular i plural, no té intenció
discriminatòria alguna, referint-se a dones i homes a
la feina com a col·lectiu.

Atenció i servei permanent
Atenció a l’usuari:

902 02 02 50

Per a més informació:

prevencion.activamutua.es
prevencion@activamutua.es
www.activamutua.es
Queda prohibida la reproducció total
o parcial sense prèvia autorització
d’Activa Mútua

