Catàleg d'accions formatives
2018 Programes de Formació Sectorial
ÀMBIT SECTORIAL :

Transports, comunicacions i mar

Transport i manteniment de vehicles
Conducció de vehicles per carretera
ÀREA PROFESSIONAL :

FAMÍLIA PROFESSIONAL :

NOM DE L'ACCIÓ:
Grup AF: TMVI103
Objectius:

Conducció eficient
Grup Ampliat: 2016

Hores: 8

Nivell: Superior

Novetat 2018:

Obejctiu:
- Dotar als participants dels coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques per a una conducció eficient que suposi un estalvi
d’energia i una reducció de les emissions al medi ambient, així com millorar en seguretat.

Continguts:
1. Consum d’energia i emissions al medi ambient en el transport per carretera
2. Tecnologia de motors i vehicles
3. L’actitud del conductor
4. Resposta a diferents situacions de trànsit
5. Aplicacions pràctiques de les tècniques en situacions concretes del trànsit viari.
6. Claus de la conducció eficient

Observacions:

NOM DE L'ACCIÓ:
Grup AF: TMVI119
Objectius:

Conducció en transport escolar
Grup Ampliat: 2018

Hores: 4

Nivell: Bàsic

Novetat 2018:

Objectiu general:
-Formar els conductors pel transport escolar.

Continguts:
1. El transport escolar a la societat.
2. Característiques dels usuaris del transport escolar. Conceptes bàsics de psicologia infantil.
3. L'autoritat en el transport escolar.
3. Obligacions i drets en el nostre sistema educatiu.
4. Normativa específica del transport escolar: seients especials, durada màxima del trajecte.
5. Un transport segur. Conceptes de seguretat activa i seguretat passiva.
6. Elements de seguretat del vehicle. Revisió i conservació.
7. Paper del conductor i del monitor-acompanyant.
8. Abans de sortir, a l'inici del curs, i de tant en tant: repassem normes i protocols de seguretat.
9. En ruta: normes, ordre i entreteniment. Les parades.
10. Prevenció de riscos.
11. Actuació en emergències: l'escolar malalt, en cas d'avaria, en cas d'accident, en cas d'incendi, Protocol d'evacuació.
12. Primers auxilis: les ferides, les hemorràgies, les fractures, l'ús de la farmaciola, la respiració assistida (boca a boca).
13. Comunicació d'incidències. Directrius en la comunicació.

Observacions:
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