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CURS: 

PRL GENERAL PEL SECTOR AUDIOVISUAL 

 

Objectius:  

Informar-formar els professionals del sector audiovisual, dels riscos existents en rodatges 

audiovisuals, ja sigui en un interior o en una localització exterior. 

Destinataris : 

Treballadors del sector Audiovisual en general, en platós i exteriors. 

Durada del curs :  

Presencial 3 hores 

Contingut : 
 

A) INTRODUCCIÓ GENERAL 

• Introducció a la PRL en el Sector Audiovisual 

• Conceptes bàsics i normativa aplicable. 

B) RISCOS ESPECÍFICS SECTOR AUDIOVISUAL 

• Riscos específics per a personal de Sales i Platós. 

• Riscos específics per a personal d'Exteriors. 

• Riscos específics en oficines. 

C) MESURES PREVENTIVES 

• Talls i cops per l'ús d'eines en el sector audiovisual. 

• Fatiga postural. Higiene postural, temps de repòs i descans. 

• Manipulació manual de càrregues. Sobre esforços. Correcta manipulació de caixes, 

eines, trípodes, material de càmera, maletins tècnics, etc. 

• Caiguda o despreniment d'equips o materials. 

• Caigudes a mateix i diferent nivell. 

• Exposició a soroll. 

• Contactes Elèctrics. 

• Condicions ambientals (temperatura, humitat, condicions meteorològiques adverses). 

• Fatiga postural i fatiga visual. 

• Estrès i altres factors psicosocials. 

• Incendis i emergències. Primers auxilis. Pla d'evacuació en un rodatge. 

• Seguretat Vial i desplaçaments.. 

Contingut pràctic : 

• La cura de l'esquena i les articulacions 

1. Adopció de postures correctes segons ja, mitjans i equips emprats. 

2. Exercicis d'estirament i enfortiment muscular. 

• Conducció segura 

1. Sensibilització davant els diferents factors que intervenen en la seguretat viària. 

2. Primers auxilis en cas d'accident circulatori. 
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Mitjans didàctics : 

Presentació i explicacions del formador Transparències, Vídeo, Casos 
 
Documentació:  

 Específica per al aquest tipus de riscos i treballs en el sector audiovisual amb 

qüestionaris adequats als continguts impartits . 

 Les persones que acreditin aprofitament del curs rebran el corresponent diploma 
 
 
 

 
      PREU I  CONDICIONS: Consultar (www.risk21.com) 
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