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CURS: 
PRL PER PERSONAL A SALES TÈCNIQUES i PLATÓS(GENERAL ) 
                                          
Introducció:   
En una sala tècnica i en un plató pot haver diferents factors de risc que afecten els professionals que 
intervenen en una producció audiovisual. Aquest monogràfic està dirigit a personal que habitualment realitzi 
les seves tasques en la producció de contingutsen un set per a la seva emissió posterior. 
 
Objectius:   
Informar-formar sobre els riscos presents en el dia a dia del personal que treballa regularment en 
sales tècniques i platós per identificar-los i conèixer les mesures preventives proposades per evitar 
ominimitzar les seves conseqüències per a la salut dels treballadors. 
 
Destinataris:   
Personal de realització, Equip de cambra, Regidor, Producció,Editor s, Grafistes i Muntadors. 
Persones que treballin de manera habitual en Platós i / o "set " de rodatge o gravació 
 
Duració del curs:   
Presencial 4 hores  
 
Contingut:  
 
· Correcta manipulació de càrregues de          
manera puntual (maletinstècnics, racks, material d'atrezzo, eines manuals, parts i elements de cambra, etc). 
· Higiene postural per a personal en sales tècniques (sedestació) i en estudi (operadors de 
càmera, regidor, producció) 
· Fatiga visual per a personal en sales (editors, muntadors irealització) i per a personal en plató (operadors de 
càmera) 
· Treballs puntuals en alçada i caiguda d'objectes per despreniment(projectors i focus disposats en graelles) 
· Condicions ambientals: Soroll (per presència de públic, ús 
deintercoms, playbacks), corrents d'aire, temperatura, humitat i qualitat de l'aire. 
· Estrès i altres factors psicosocials. Treball sota pressió en els directes, terminis de lliurament limitats. 
· Incendis i emergències. Pla d'evacuació d'un estudi de televisió. 

 
Medis didàctics:   
 

· Tècnic de PRL de RISK XXI) 
· Transparències 
· Vídeo 
· casos 
 
Per a l'òptim aprofitament s'aconsellen grups amb un màxim de 15assistents per curs. 

 
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 elcorresponent diploma. 
 
 
 
 

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

 


