
Edificio Administrativo 
San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela
www.edu.xunta.gal

INSTRUCIÓNS

Plan de Formación e Información en Prevención de Riscos Laborais (2020/2021)

Dentro do marco normativo de prevención de riscos laborais, a Consellería de Cultura, Educación
e Universidade, a través de CUALTIS S.L.U.,  entidade adxudicataria do servizo de prevención
alleo de riscos laborais, organiza o plan de formación e información que de seguido se detalla,
coas seguintes características principais

1.- OBXECTO

Ponse a disposición do persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos
non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade o Plan de
formación e información en materia de prevención de riscos laborais, de realización voluntaria e
que consta de 30 cursos na modalidade online (20 edicións para o persoal docente e 10 edicións
para o persoal non docente).

O número máximo de asistentes por curso será de 25.

2.- PLAN FORMATIVO E INFORMATIVO

A) PERSOAL DOCENTE

Durante  o  período  comprendido desde  febreiro  a  abril  do  2021  ofrécense  varias  edicións,
sinaladas na táboa que a continuación se indica.

En cada edición, o persoal disporá de 1 mes para a realización do curso contado desde a data de
inicio do mesmo, de xeito que poida ir accedendo aos contidos ao seu ritmo.
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LOCALIDADE CÓDIGO  CURSO DATA INICIO CONTACTO

A CORUÑA

ED8CO1 08/02/2021

mferol@cualtis.comED8CO2 03/03/2021

ED8CO3 12/04/2021

FERROL
ED8FE1 10/02/2021

mferol@cualtis.com
ED8FE2 10/03/2021

SANTIAGO

ED8SA1 10/02/2021

jsilvarnoe@cualtis.comED8SA2 10/03/2021

ED8SA3 12/04/2021

LUGO

ED8LU1 08/02/2021

jlcastrol@cualtis.comED8LU2 10/03/2021

ED8LU3 12/04/2021

OURENSE

ED8OR1 10/02/2021

igilr@cualtis.comED8OR2 09/03/2021

ED8OR3 12/04/2021

PONTEVEDRA

ED8PO1 10/02/2021

srperezp@cualtis.comED8PO2 10/03/2021

ED8PO3 12/04/2021

VIGO

ED8VI1 08/02/2021

mtrodriguezc@cualtis.comED8VI2 18/03/2021

ED8VI3 12/04/2021
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CONTIDO

Dous bloques de contido nos que será dada/o de alta:

- SPFVI225_Prevención de riscos no sector docente (12 horas)
- SPFVI175_Alerxias e intolerancias alimentarias (8 horas)

*  ESPECIFICACIÓNS: Cada curso incorpora  locucións  e  vídeos,  co que  será  necesario
dispor de tarxeta de son e altofalantes ou auriculares.

PERSOAL DOCENTE.-

SPFVI225_Prevención  de  riscos  no  sector
docente (12 horas)

SPFVI175_Alerxias e intolerancias alimentarias
(8 horas)

- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no
traballo

-  Riscos  xerais  derivados  das  condicións  de
seguridade e do medio ambiente do traballo

- Riscos específicos (Patoloxía da voz. Disfonía.
Síndoreme de Burnout)

- Primeiros auxilios

- Reaccións adversas alimentarias

- Intolerancias alimentarias

- Alerxias alimentarias

- Alerxias por grupos de alimentos
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B) PERSOAL NON DOCENTE

Durante  o  período  comprendido desde  febreiro  a  abril  do  2021  ofrécense  varias  edicións,
sinaladas na táboa que a continuación se indica.

En cada edición, o persoal disporá de 1 mes para a realización do curso, contado desde a data de
inicio do mesmo, de xeito que poida ir accedendo aos contidos ao seu ritmo.

LOCALIDADE CÓDIGO CURSO DATA INICIO CONTACTO

A CORUÑA
ED8CO4 10/02/2021

mferol@cualtis.com
ED8CO5 17/03/2021

FERROL ED8FE3 30/03/2021 mferol@cualtis.com

SANTIAGO
ED8SA4 24/02/2021

jsilvarnoe@cualtis.com
ED8SA5 30/03/2021

LUGO ED8LU4 24/03/2021 jlcastrol@cualtis.com

OURENSE ED8OR4 25/03/2021 igilr@cualtis.com

PONTEVEDRA ED8PO4 30/03/2021 srperezp@cualtis.com

VIGO
ED8VI4 04/03/2021

mtrodriguezc@cualtis.com
ED8VI5 06/04/2021
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CONTIDO

Consta de varios bloques de contido nos que será dada/o de alta, en función do posto de traballo:

P  ersoal non docente – Administración  :
- SPFVI155_Prevención de riscos no sector de oficinas (10 horas)
- SPFVI175_Alerxias e intolerancias alimentarias (8 horas)

Persoal non docente – Resto de categorías (persoal subalterno, limpeza, cociña, coidadoras/es...):
- SPFVI182_Riscos xerais de seguridade e saúde no traballo (10 horas)
- SPFVI201_Primeiros auxilios (8 horas)
- SPFVI175_Alerxias e intolerancias alimentarias (8 horas)

*  ESPECIFICACIÓNS: Cada curso incorpora  locucións  e  vídeos,  co que  será  necesario
dispor de tarxeta de son e altofalantes ou auriculares.

PERSOAL NON DOCENTE.-

Persoal non docente - 
Administración

SPFVI155_Prevención de riscos no sector de 
oficinas (10 horas)

SPFVI175_Alerxias e 
intolerancias 
alimentarias (8 horas)

- Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no 
traballo

- Principais riscos nos traballos de oficina e a súa 
prevención

- Riscos xerais

- Incendios e plans de emerxencia

- Primeiros auxilios

- Seguridade vial

- Reaccións adversas 
alimentarias

- Intolerancias 
alimentarias

- Alerxias alimentarias

- Alerxias por grupos de 
alimentos

Persoal non docente –
Resto de categorías 
(persoal subalterno, 
limpeza, cociña, 
coidadoras/es...)

SPFVI182_Riscos xerais 
de seguridade e saúde no
traballo (10 horas)

SPFVI201_Primeiros 
auxilios (8 horas)

SPFVI175_Alerxias e 
intolerancias 
alimentarias (8 horas)

- Conceptos básicos 
sobre seguridade e saúde
no traballo

- Riscos dos lugares de 
traballo

- Medidas preventivas 
para os riscos de 
seguridade, hixiénicos, 
ergonómicos e 
psicosociais

- Introdución

- Reanimación 
cardiopulmonar

- Atragantamentos

- Traumatismos

- Outras emerxencias

- Material e locais de 
primeiros auxilios

- Reaccións adversas 
alimentarias

- Intolerancias 
alimentarias

- Alerxias alimentarias

- Alerxias por grupos de 
alimentos
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3.- INSCRICIÓN

Os pasos a seguir para a inscrición son os que se detallan a continuación:

1. Cubrir pola Secretaría do centro o boletín de inscrición (documento excel), completando todos
os campos solicitados cos datos das persoas interesadas.

2. Enviar o citado boletín aos enderezos electrónicos correspondentes, que de seguido se indican:

LOCALIDADE CONTACTO E ENVÍO DE SOLICITUDES

A CORUÑA mferol@cualtis.com

FERROL mferol@cualtis.com

SANTIAGO jsilvarnoe@cualtis.com

LUGO jlcastrol@cualtis.com

OURENSE igilr@cualtis.com

PONTEVEDRA srperezp@cualtis.com

VIGO mtrodriguezc@cualtis.com

3. O prazo para a solicitude de inscrición a unha edición determinada remata 3 días antes do seu
comezo. Non serán válidas as presentadas fóra do dito prazo.

4. A confirmación da inscrición ao curso enviarase ao enderezo electrónico de procedencia da
solicitude.

5. Aquelas solicitudes incompletas serán devoltas ao correo electrónico de procedencia, quedando
anuladas.

6. A ocupación das 25 prazas de cada unha das edicións farase por rigorosa orde de entrada da
solicitude.
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4.- ACCESO Á FORMACIÓN

As persoas participantes,  o primeiro día do curso,  recibirán un enlace á plataforma online de
CUALTIS SLU coas chaves de acceso.

As e os participantes disporán de 1 mes  para a realización do curso, contado desde a data de
inicio do mesmo.

A través da plataforma terán á súa disposición unha persoa titora, durante o mes de duración, coa
que poder estar en contacto para resolver cantas dúbidas xurdan en relación aos contidos do
curso.

5.- CERTIFICADO

As persoas participantes poderán descargarse os diplomas de cada un dos bloques que acreditan
a súa participación neles,  unha vez rematados  os mesmos e realizada unha proba na propia
plataforma.

6.- DÚBIDAS, ACLARACIÓNS E INCIDENCIAS

No caso de dúbidas, precisar aclaracións ou a resolución das incidencias que xurdan ao respecto,
poderase  chamar  ao  teléfono  981  174  920  (CUALTIS  Centralita)  ou  contactar  coas  distintas
persoas indicadas no punto 3 destas instrucións.
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