CURSOS EN LÍNIA PER A RESPONSABLES DE SEGURETAT INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DELS CURSOS
Durada: 60 hores (10 hores per mòdul).
Termini de realització: 6 setmanes (1 setmana per mòdul).
•

Mòdul 1. Introducció.

•

Mòdul 2. Seguretat en productes.

•

Mòdul 3. Seguretat en el disseny i posada en servei de les instal·lacions.

•

Mòdul 4. Seguretat en el manteniment legal d'instal·lacions.

•

Mòdul 5. Inspeccions legals en instal·lacions industrials.

•

Mòdul 6. Infraccions i sancions.

Nombre d’assistents: en tractar-se d'un curs en línia, el nombre d'assistents podrà variar, oscil·lant entre 15
i 25 persones.
Inicie curs: Consistirà en una presentació inicial per videoconferència impartida pel professor o professora
del curs, amb una duració aproximada de 15 minuts.
Inici de cada mòdul: S'impartirà una Masterclass d'introducció a cadascun dels 6 mòduls, consistent en una
videoconferència d'1 hora de durada.
Realització de cada Mòdul: La persona estudiant disposarà d'una setmana per a realitzar el visionat del
contingut de cada mòdul.
Tutories: Es posarà a la disposició dels estudiants un servei de tutories, que respondrà per correu electrònic
dins dels dies hàbils següents a quants dubtes formule l'alumnat. La funció de la figura del tutor, a més de la
de resoldre els dubtes que li puguen plantejar els alumnes, serà la de dinamitzar el grup plantejant
qüestions relacionades amb les matèries de cada mòdul. Així mateix, haurà de vetlar perquè no hi haja
alumnat que es retarde en el seguiment del curs, animant els qui no estiguen mantenint un progrés
adequat.

Tancament de cada mòdul: Cada divendres es realitzarà una sessió en línia per videoconferència de
resolució de dubtes (aquestes sessions es poden gravar i incorporar al final de cada mòdul com a contingut
addicional, enriquint edició a edició el curs).
Diploma Curs: Els alumnes que finalitzen el curs rebran el corresponent diploma de superació o
aprofitament.
Entitats organitzadores dels cursos:
•

Associació Valenciana d'Entitats d'Inspecció (ASEIVAL)

•

Consell de col·legis oficials de graduats en l'Enginyeria de la Branca Industrial i enginyers tècnics
industrials de la Comunitat Valenciana (COGITICOVA)

•

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV)

•

Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEMEVAL)

•

Federació d'Empresaris del Metall de la Província d'Alacant (FEMPA)

