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1. OBJECTIUS
1. Avalua els riscos derivats de la seua activitat analitzant les condicions de treball i els factors de risc
presents en el seu entorn laboral.
2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una xicoteta empresa, identificant les
responsabilitats de tots els agents implicats.
3. Aplica les mesures de prevenció i protecció analitzant les situacions de risc en l’entorn laboral del títol
professional bàsic.

2. CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. S’ha valorat la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l’empresa.
2. S’han relacionat les condicions laborals amb la salut del treballador.
3. S’han classificat els factors de risc en l’activitat i els danys derivats.
4. S’han identificat les situacions de risc més habituals en els entorns de treball de l’activitat
professional relacionada amb el títol professional bàsic.
5. S’ha valorat la importància de l’avaluació de riscos en l’empresa.
6. S’han determinat les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de
treball relacionats amb el perfil professional del títol professional bàsic.
7. S’han classificat i descrit els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de
treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del títol professional bàsic.
8. S’han determinat els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.
9. S’han identificat les distintes formes de gestió i de representació de treballadors en matèria de
prevenció de riscos.
10. S’han identificat els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
11. S’ha valorat la importància de l’existència d’un pla preventiu en l’empresa que incloga la
seqüenciació d’actuacions que s’han de realitzar en cas d’emergència i evacuació d’una empresa
del sector.
12. S’han definit les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que han d’aplicar-se per
a evitar els danys en el seu origen i minimitzar les seues conseqüències en el cas que siguen
inevitables.
13. S’han analitzat el significat i l’abast dels distints tipus de senyalització
14. de seguretat.
15. S’han analitzat els protocols d’actuació en cas d’emergència.
16. S’han identificat les tècniques de classificació de ferits en casos d’emergència amb víctimes de
diversa gravetat.
17. S’han identificat les tècniques bàsiques de primers auxilis que han de ser aplicades en el lloc de
l’accident davant de distints tipus de danys i la composició i l’ús de la farmaciola.
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