
Mútua Col·laboradora amb la 
Seguretat Social Núm. 276

Mitjançant una bona motivació i sensibilització es pot iniciar i/o millorar la integració de la 
Prevenció de Riscos Laborals en totes les organitzacions. Aquesta és una de les principals 
missions d'Egarsat: potenciar i impulsar la Prevenció de Riscos Laborals com a part de l'acció 
protectora que proporcionem a les nostres empreses mutualistes.

Per això, tota empresa associada o treballador autònom adherit amb la cobertura d'Accidents 
de Treball, pot beneficiar-se gratuïtament de les jornades de sensibilització impartides pels 
nostres Tècnics Superiors en PRL per abastar innovadors i nous coneixements en Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
Durant el transcurs de 2019 et proposem 8 jornades de sensibilització en sessions pràctiques de 
modalitat presencial per tal que empresaris, comandaments intermedis i treballadors puguin 
aprofundir en els seus coneixements sobre els diferents aspectes relacionats amb la Prevenció. 

Jornades de Sensibilització en 
Prevenció de Riscos Laborals 2019
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Aspectes psicosocials: els beneficis del 
treball en equip

Duració: 2 hores  (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: empresaris, comandaments intermedis i treballa-
dors de qualsevol àmbit que estiguin interessats en conèixer 
els beneficis que aporta el treball en equip a l'organització.

Objectiu: Es pretén donar a conèixer  la importància del 
foment del treball en equip en l'àmbit laboral. Es defineix 
que s'entén per treball en equip, es faciliten mecanismes 
per a la seva  correcta implantació  i  s'expliquen  els 
avantatges que  aporta  tant als treballadors, com  a la 
pròpia organització.

Impacte de la son en el treball

Duració: 2 hores (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: empresaris, comandaments intermedis i treba-
lladors de qualsevol àmbit que estiguin interessats en 
conèixer com afecta la manca de son en l'àmbit laboral.

Objectiu:  La son  té una incidència molt alta en  l'àmbit 
laboral.  La jornada  pretén explicar  què significa  la son, 
així  com  les seves fases  i els efectes que  provoca  la 
manca d'aquest en les persones i en les organitzacions a 
mitjà i llarg termini. Finalment, s'expliquen un seguit de 
recomanacions  i  hàbits per  promoure  i fomentar una 
adequada higiene de la son.

Seguretat viària laboral: el pla de mobilitat

Duració: 2 hores (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: empresaris, comandaments intermedis i tècnics 
de prevenció de qualsevol àmbit que estiguin interessats 
en implantar un pla de mobilitat a l’organització.

Objectiu: Els accidents viaris laborals són una realitat que 
provoca nombrosos costos personals, econòmics i socials. 
Gestionar la seguretat viària és el camí per reduir aquests 
accidents. La jornada aborda els principals aspectes per a 
elaborar i implantar un pla de mobilitat en una organitza-
ció, així com conscienciar sobre els factors que incideixen 
en la sinistralitat viària. Prevenció del consum de drogues i 

alcohol en l'àmbit laboral

Duració: 2 hores (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: empresaris, comandaments intermedis, RRHH, 
tècnics de prevenció i personal sanitari que estiguin 
interessats en conèixer com es pot prevenir el consum de 
drogues i alcohol en l'àmbit laboral.

Objectiu: Es pretén donar a conèixer els beneficis 
d'implantar accions en l'empresa per prevenir el consum 
de drogues i alcohol. Al seu torn, es facilita informació 
relativa als objectius, contingut i criteris d'implantació que 
ha de complir tota política d'ajuda a l'empleat, així com les 
actuacions a realitzar al voltant de la política.

La gestió de l'edat i del talent 
a l'empresa

Duració: 2 hores  (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: directius, empresaris, comandaments interme-
dis, tècnics de prevenció i responsables de RRHH de 
qualsevol àmbit que estiguin interessats a conèixer els 
beneficis d'una correcta gestió de l'edat i del talent jove i 
madur dins de l'organització.

Objectiu: La convivència de diferents generacions en les 
plantilles és una evidència que s'ha de tractar amb celeri-
tat en les empresa. S'explica l'evolució física i psicosocial 
dels treballadors amb el pas dels anys considerant el 
talent jove i madur, exposant una sèrie de recomana-
cions amb l'objecte d'aconseguir una correcta gestió 
intergeneracional.

Aspectes psicosocials: felicitat en el treball

Duració:  2 hores  (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: Empresaris, comandaments intermedis i treba-
lladors de qualsevol àmbit que estiguin interessats en 
conèixer com aconseguir un benestar psicològic laboral.

Objectiu: Comptar amb persones positives en les 
organitzacions és una cosa fonamental per al bon 
funcionament d'aquestes. La jornada pretén definir les 
emocions positives i recordar els aspectes bàsics a seguir 
per fomentar aquestes qualitats entre els treballadors.
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Teletreball

Duració:  2 hores  (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: empresaris, comandaments intermedis i treballa-
dors de qualsevol àmbit que estiguin interessats a 
conèixer els aspectes més rellevants sobre el teletreball i la 
prevenció dels riscos laborals associats.

Objectiu: Es pretén donar a conèixer els principals riscos 
als que es troben exposats els treballadors que realitzen 
teletreball, així com facilitar informació sobre les mesures 
preventives a adoptar.

Trastorns musculoesquelètics

Duració: 2 hores  (9:30 a 11:30h)

Dirigit a: empresaris, comandaments intermedis i treba-
lladors que vulguin conèixer tècniques per a la prevenció 
dels trastorns musculoesquelètics (TME).

Objectiu: Els TME són una de les patologies amb més 
incidència en la salut laboral i personal dels treballadors. 
L'objectiu de la jornada és conèixer els factors de risc que 
poden provocar TME, les mesures a adoptar per a la seva 
prevenció i conscienciar sobre la importància d'adoptar 
aquests hàbits saludables per mantenir en bona forma el 
nostre cos.

Novetat Campus Egarsat

A més pots accedir a aquests i altres continguts en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals i Gestió 
Laboral a través del nostre nou Campus online a:   

www.campusegarsat.es

https://campus.egarsat.es/
https://campus.egarsat.es/
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Dades Empresa/Entitat
Raó Social*:

CIF*:

Adreça:           C.P.:   

Població:

Província:

E-mail*:           Telèfon:

Dades personals de l‘assistent (a emplenar per a cada assistent)
Nom i Cognoms*:

DNI*:

E-mail*:

Lloc de treball:

Jornada de sensibilització sol·licitada*:

Data*:

Població:

*camps obligatoris.

Condicions d'inscripció

La inscripció a les jornades de Sensibilització es farà per algun d'aquests mitjants:

 jornadasgestpreven@egarsat.es | www.egarsat.es

Les reserves de plaça es realitzaran per rigorós ordre d'inscripció. El termini d'admissió es tancarà tres dies hàbils abans de l'inici de 
l'activitat.

Les jornades de sensibilització es celebraran sempre que es disposi, amb l'antelació suficient als tres dies 
hàbils referits, d'almenys 10 alumnes inscrits prèviament. En cas contrari, es procedirà a anul·lar aquesta 
jornada mitjançant comunicació escrita.

Serà condició imprescindible per obtenir els certificats d'aquestes jornades, que els alumnes signin les actes d'assistència que el 
Tècnic lliuri durant l'acte.

Egarsat contempla la possibilitat d'organitzar jornades en altres centres de formació de l'entitat que no apareguin en aquesta 
relació.

Podeu sol·licitar més informació sobre aquestes jornades a través de la nostra pàgina web: www.egarsat.es o bé a través del telèfon 
935 829 616.

Inscripció

Per: Egarsat, Departament de Gestió Preventiva

E-mail: jornadasgestpreven@egarsat.es

Jornades de Sensibilització 
en Prevenció de Riscos Laborals 2019


