
 
 

 

OPERADOR/A DE RETRO MITXA 
 
REQUISTS DE L’ALUMNE: 

- Estar donat d’alta a la Seguretat Social (règim general, autònoms, ERTO, etc.). 

- O estar donat d’alta al SOC com a demandant d’ocupació. 

- Degut a la perillositat de la màquina, els alumnes han de tenir experiència prèvia o 

formació en la conducció de mini carregadora/excavadora. 

 

HORES: 

Mínim 30 i fins a 60 hores (en funció de l’entitat de subvenciona la formació). 

 

OBJECTIUS: 

Objectiu general: 

Ampliar els coneixements que un bon operador de retrocarregadora (mixta) per aconseguir una 

millora en el maneig de la màquina en les operacions de càrrega, descàrrega, excavació i 

circulació, respectant totes les mesures de seguretat establertes. 

 

Objectius específics: 

- Comprendre la importància i el paper de l'operador de maquinària autopropulsada de Moviment 

de Terres, i en particular de l'operador de retrocarregadora (mixta) 

- Conèixer les especificacions tècniques més importants de la Retrocarregadora (mixta). 

- Manejar la Retrocarregadora (mixta), tenint explica totes les disposicions de seguretat i 

prevenció existents en la utilització d'aquest tipus de maquinària. 

- Aplicar les habilitats i destreses necessàries per realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, 

excavació i circulació i així poder optimitzar els treballs. 

- Identificar els riscos inherents al maneig de la Retrocarregadora (mixta) per aplicar les mesures 

preventives més adequades a cada operació. 

 

PROGRAMA 

  

1. L'operador de maquinària. 

1.1. Introducció. 

1.2. El paper de l'operador en la construcció. 

1.3. Legislació i normativa específica. 

1.4. Requisits de l'operador. 

1.5. Drets i obligacions en matèria de seguretat i salut.  

 

 

 



 
 

 
2. Tipologia de la maquinària.  

2.1. Classificació.  

 

3. La retrocarregadora (Mixta).  

3.1. Definició.  

3.2. Components.  

3.3. Dimensions.  

3.4. Tipologia.  

3.5. Operacions bàsiques.  

3.6. Seqüència de treball.  

 

4.Estabilitat i control de la maquinària de moviment de terres. 

4.1. Magnituds físiques.  

4.2. Centre de gravetat. 

4.3. Modificació del centre de gravetat i risc de bolcada. 

4.4. Estabilitat sobre rodes i cadenes. 

4.5. Estabilitat en màquines articulades.  

 

5. Prevenció de riscos laborals. 

5.1. Definició dels treballs. 

5.2. Tècniques preventives específiques. 

5.3. Mitjans auxiliars, equips i eines. 

5.4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.   

5.5. Interferències entre activitats.  

5.6. Drets i obligacions La present Acció Formativa desenvolupa els continguts establerts en 

l'article 161 del V Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (Contingut formatiu per a 

operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres). 


