
Oferta 
Formativa

Per a treballadors 
en actiu i aturats

Cursos
subvencionats

Proporcionar a l'operador les
competències per a la conducció,
ús i maneig segur de Plataformes
Elevadores Mòbils de Personal,
corresponents als tipus i grups
definits per a cada màquina. 

Prevenció Riscos Laborals

Formació específica

Retro Mixta

Operador Grua Torre

El curs es realitza d’acord amb el programa establert
en el RD/836/2003. Els alumnes que superin el curs
teòric pràctic programat per la UEC i  l’examen teòric
del Departament d’Empresa i Coneixement, obtindran
el Carnet oficial d’operador de grua torre. Inclou 20 h
de formació específica de PRL, segons Conveni.

Minicarregadora-Miniexcavadora

Manipulador Telescòpic

Encarregat d’obra
Plataformes Elevadores 
Mòbils de Personal

Curs de capacitació en la manipulació de
maquinària telescòpica, utilitzant diversos
models de vehicles. Inclou 6 h de forma-
ció específica de PRL, segons Conveni.

Curs orientat a persones amb experiència i coneixements
previs en paleteria però amb mancança de formació per
a l’ocupació de càrrecs de responsabilitat, direcció
d’equips de treball, realització de tasques de supervisió i
control de material. Programa de 70 h de formació.

Curs de 60 h de PRL, segons conveni col·lectiu
del sector de la construcció. 

Curs de 20 h de PRL, segons conveni col·lectiu
del sector de la construcció. 

Conèixer les especificacions tècniques més
importants de la retrocarregadora (mixta) i
aprendre el maneig de la màquina en les
operacions de càrrega, descàrrega, 
excavació i circulació, respectant totes les
mesures de seguretat establertes.

Muntador Bastides

Desenvolupar la formació contí-
nua de reciclatge per conservar el
CAP necessari per a conducció per
vies públiques espanyoles de 
vehicles d’empresa establertes en
qualsevol estat membre de la
Unió Europea. Programa de 35 h
de formació.  

Transport per carretera: CAP

El ventall formatiu del Centre de Palol de
Revardit de la UEC és molt ampli.

Per aquest motiu, a més de tots els cursos que ja
estan programats durant l’any se n’introdueixen

d’altres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La majoria dels cursos de formació 
continuada es programen fora de 
l’horari laboral per a facilitar-ne

l’accés i tenen una durada 
d’entre 1 i 3 mesos. 

També existeix l’opció que les empreses 
interessades puguin demanar la realització

d’un curs sempre que es compleixin uns requi-
sits, com un mínim d’alumnes i possibilitat 

d’horaris.

AL GREMI APOSTEM
PER LA FORMACIÓ

CENTRE DE FORMACIÓ DE LA UEC
Carretera C-66, Km 39
17843 Palol de Revardit

Tel. 972 59 64 60
formacio@uecgirona.com

DELEGACIÓ FIGUERES
Vilafant, 63-65 baixos

17600 FIGUERES
Tel. 972 50 50 31

figueres@uecgirona.com

DELEGACIÓ OLOT
Verge de Núria, 5 baixos

17800 OLOT
Tel. 972 26 34 03
olot@uecgirona.com

DELEGACIÓ GIRONA
Figuerola, 15

17001 GIRONA
Tel. 972 21 36 72
uec@uecgirona.com

DELEGACIÓ RIPOLL
Polígon La Barricona, Nau 6

17500 RIPOLL
Tel. 972 70 34 53
ripoll@uecgirona.com

La inscripció a tots els cursos s’ha de realitzar 
a través de la fitxa disponible a la

nostra pàgina web: www.uecgirona.cat
o bé poden demanar una còpia a qualsevol

de les nostres delegacions.

Interpretació Plànols

Com llegir un plànol és una eina bàsica per a portar a
terme qualsevol obra de construcció, per aquest motiu,
l’alumne obtindrà amb aquest curs les tècniques 
necessàries per a interpretar qualsevol plànol. 

Nivell bàsic o recurs preventius

Curs centrat en tasques d’excavació,
descàrrega i transport de materials,
i l’ús dels equips de protecció rela-
cionats amb el maneig d’aquesta
maquinària. Un cop acabat s’obté el
carnet propi de la UEC. Inclou 6 h de
formació específica de PRL, segons
Conveni.

Curs pensat per a treballadors que
vulguin certificar els seus coneixe-
ments teòrics i pràctics en el 
muntatge de bastides segons el
Real Decret 2177/2004. A més, la
UEC emet el carnet de muntador de
bastides. Inclou 6 h de formació 
específica de PRL, segons Conveni.

FIGUERES: 15 de març i 26 d’abril

PALOL de REVARDIT: 7 d’abril i 7 de juny

PALOL de REVARDIT: 29 de març

PALOL de REVARDIT: 10 d’abril

PALOL de REVARDIT: 1 i 3 de juny

PALOL de REVARDIT: 4 de març

PALOL de REVARDIT: 12 d’abril

OLOT: 10 de maig

PALOL de REVARDIT: 17 de maig

FIGUERES: 24 de maig

PALOL de REVARDIT: 25 de maig


