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Denominació: Operari de neteja de vidres amb PEMP i carretons elevadors 

Durada: 120 hores 

Objectiu: 

Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors i plataformes 

elevadores mòbils de personal (PEMP), en relació a la norma UNE, per dur a terme 

operacions de neteja de vidres en alçada aplicant els procediments i equips adequats 

per aconseguir un nivell òptim d’higiene. 

Mòdul: Competències transversals 

Durada: 50 hores 

Mòdul: Operació de carretons norma UNE 58451 

Durada: 24 hores 

Objectius: 

1. Conèixer de forma general, les modalitats, condicions i riscos a les diferents 

operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i 

l’entorn de treball en els que operen. 

2. Utilitzar el carretó de manera adequada segons l’entorn. 

3. Fer les operacions sense posar en risc la seva persona ni les persones del seu 

entorn, ni la càrrega que desplaça ni l’entorn. 

Continguts 

Unitat didàctica 1. Informació sobre el carretó a utilitzar 

1.1. Informació sobre carretó 

1.2. Riscos laborals 

1.3. Conceptes bàsics 
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1.4. Normativa bàsica 

1.5. Símbols i pictogrames 

1.6. Descripció de parts de la màquina i dels equips utilitzats 

1.7. Habituals existents en la màquina, comandaments 

1.8. Condicions de lloc de treball 

1.9. Operacions e càrrega de combustible 

1.10. Operacions típiques d’ús diari de la màquina. 

1.11. Càrrega  

1.12. Estabilitat dels conjunts 

1.13. Conducció en buit i amb càrrega 

1.14. Operacions d’elevació. 

1.15. Utilització d’accessoris especials 

1.16. Càrregues oscilꞏlants o amb centre de gravetat variable 

1.17. Elevació de persones 

1.18. Tipus de prestatgeries, sistemes de magatzatge. 

1.19. Passadissos de maniobra, tràfic mixt amb vianants 

1.20. Utilització en vies públiques o d’ús comú. 

1.21. Control diari. 

1.22. Manteniment preventiu 

1.23. Manual de l’operador facilitats pel fabricant 

1.24. Equips de protecció individual 

1.25. Estacionament de màquina en aparcament. 

1.26. Situacions de risc. 

Unitat didàctica 2. Formació pràctica 

2.1. Coneixement de les parts de la màquina, control visual de característiques, 

manteniment, comandaments, plaques, manuals. 

2.2. Comprovació d’engegada, adreça, frens, clàxon, etc. 

Maniobres sense càrrega, desplaçament en ambdues adreces, velocitats, girs, 

frenades, utilització en rampes. 

2.4. Maniobres similars amb càrrega 
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2.5. Càrrega i descàrrega de camions, colꞏlocació i retirada de càrregues en 

prestatgeries, apilat i retirada de càrregues en superfície lliure. 

2.6. Gràfic de càrregues, comprovació de les dimensions de la càrrega. 

2.7. Accessoris, pinces, contenidors, pescants, etc. 

2.8. Maniobres extraordinàries tals com a càrregues de dimensions o característiques 

fos del normal per la seva longitud, forma; maneig d’una càrrega simultània amb dos 

carretons, etc. 

Mòdul: Operador de plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP) Norma 

UNE 58923 

Durada: 10 hores 

Objectius: 

1. Conèixer de forma general, les modalitats, condicions i riscos a les diferents 

operacions en base a l’entorn de treballs en què operen. 

2. Utilitzar Plataformes Elevadores Mòbil de manera adequada segons l’entorn. 

3. Fer les operacions sense posar en risc a la persona ni les persones del seu 

entorn. 

Continguts  

Unitat didàctica 1. Contingut bàsic de la formació teòrica   

1.1. Legislació i normativa referent a l'ús d'aquests equips de treball  

1.2. Classificació i tipus de pemp  

1.3. Característiques i descripcions  

1.4. Aplicacions  

1.5. Seguretat abans d'engegar l'equip  

1.6. Posats de comandament  

1.7. Ajustament de treball  

1.8. Anivellació  

1.9. Principals perills i factors de risc 

1.10. Mesures de protecció i prevenció  
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1.11. Normes de seguretat degudes a altres riscos  

1.12. Engegada  

1.13. Normes específiques de seguretat en ús  

1.14. Normes de seguretat en finalitzar els treballs  

1.15. Equips de protecció individual  

1.16. Manteniment  

1.17. Revisions 

Unitat didàctica 2. Contingut bàsic de la formació pràctica  

2.1. Introducció a la màquina  

2.2. Reconeixement d'entorn i senyalització de la zona de treball  

2.3. Reconeixement visual perimetral de la màquina  

2.4. Components principals: identificació i funció  

2.5. Comprovacions i inspecció prèvia a l'ús  

2.6. Engegada i parada de la màquina  

2.7. Procediments correctes d'operació de cadascuna de les funcions de seguretat  

2.8. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques  

2.9. Rescat i procediments de baixada d'emergència  

2.10. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport 

Mòdul: Neteja de vidres  

Durada: 36 hores 

Objectius: 

1. Identificar i explicar les característiques dels diferents tipus de superfícies amb 

vidres, relacionant-les amb la seva neteja. 

2. Seleccionar i descriure l’equipament: màquines, accessoris, eines i productes 

de neteja de vidres d’acord amb les seves aplicacions, comprovant la seva 

eficàcia i utilitat. 

3. Determinar els procediments de neteja de vidres contrastant la seva 

especificitat. 
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4. Determinar i realitzar la neteja de vidres, determinant els mètodes, l’equipament 

i els productes en funció del rendiment esperat. 

Continguts 

Unitat didàctica 1. Tècniques de neteja de vidres 

1.1. Tipus de superfícies envidriades: composició i característiques 

1.2. Preparació i manteniment de l’ordre en el lloc de treball 

1.3. Neteja de vidres en espais exteriors i interiors 

1.4. Neteja de vidres en alçada amb PEMP 

Unitat didàctica 2. Utilització de l’equipament bàsic per netejar superfícies 

envidriades 

2.1. Estris, màquines i eines del/de la vidrier/a 

2.2. Tipus d’estris 

2.3. Conservació i emmagatzematge. 

2.4. Utilització dels estris i eines de treball: criteris que cal seguir 

2.5. Utilització de productes específics: 

2.5.1. Classificació 

2.5.2. Aplicació de normes bàsiques d’ús 

2.5.3. Dosificació i utilització de dosificadors 

Unitat didàctica 3. Mesures relacionades amb la seguretat i salut dels 

treballadors 

3.1. Identificació dels riscos relacionats amb la neteja de vidres 

3.2. Riscos relacionats amb el centre de treball 

3.3. Utilització dels equips de protecció individual 

3.4. Aplicació de les mesures de seguretat específiques per a treballs verticals. 

3.5. Conèixer i aplicar mesures de seguretat davant la presència de persones en 

l’entorn de treball 

 


