
Curs d’habilitació professional – operaris

Sistemes per al
control de fums i calor

Dies 7, 8 i  9 de maig
Lloc: PREFIRE

C/ Indústria, 28 D (P.I. La Bòbila)
08320 El Masnou (Barcelona)

RD 513/2017 

Informació i preinscripció
info@clusterincendis.com
www.clusterincendis.com

mailto:info@clusterincendis.com
http://www.clusterincendis.com/


Programa
Dimarts, 7 de maig de 2019

Horari Contingut
8.00 – 11.00 hores Pràctica: Instal·lació i posada en marxa segons la UNE 23584: 2008.
11.00 – 11.20 hores Descans – lliure
11.20 – 13.20 hores Teòrica: Manteniment i conservació, procediment d'actuació, periodicitats, i

emplenament de les actes corresponents
13.20 – 14.20 hores Pràctica: Manteniment i conservació, procediment d'actuació, periodicitats, i

emplenament de les actes corresponents (I)

Dimecres, 8 de maig de 2019

Dijous, 9 de maig 2019
Horari Contingut

8.00 – 10.00 hores Teòrica: Extracció de fums forçada
10.00 – 11.00 hores Teòrica: Ventilació horitzontal
11.00 – 11.20 hores Descans - lliure
11.20 – 13.20 hores Teòrica: Pressurització diferencial
13.20 – 14.20 hores Pràctica: Extracció de fums forçada
14.20 – 15.20 hores Descans – dinar (lliure)
15.20 – 16.20 hores Pràctica: Ventilació horitzontal.
16.20 – 17.20 hores Pràctica: Pressurització diferencial.
17.20 – 18.20 hores Pràctica: Manteniment i conservació, procediment d'actuació, 

periodicitats, i emplenament de les actes corresponents (II)

Hora Contingut
8.00 – 9.30 hores Teòrica: Normativa d’aplicació
9.30 – 11.00 hores Teòrica: Flotabilitat dels gasos calents.
11.00 – 11.20 hores Descans – lliure
12.20 – 14.20 hores Teòrica: Instal·lació i posada en marxa segons la UNE 23584: 2008.

18.20 – 19.20 hores EXAMEN FINAL
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Preus
Curs d’habilitació professional – operaris
Sistemes per al control de fums i calor

Tarifa general 750,00 €

Tarifa col·laboradors 675,00 €

Empreses associades 600,00 €

Forma de pagament
Transferència bancària
Rebuda la sol·licitud i acceptada la preinscripció, s’emetrà una factura. La inscripció és vàlida, un cop
efectuat el pagament

Més informació
Montse Bonilla
info@clusterincendis.com
www.clusterincendis.com

Es lliurarà un diploma a tots els alumnes que superin les 
proves satisfactòriament.
Aquest diploma es pot presentar a la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial per tal de sol·licitar el certificat d’operari qualificat

Qualificació
Els alumnes que superin l’avaluació teòrica i l’avaluació pràctica obtindran un certificat de suficiència
expedit pel CLÚSIC.
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Recordeu que és bonificable qualsevol acció formativa que tingui relació amb l’activitat
desenvolupada per l’empresa i estigui dirigida a l’adquisició i millora de les competències i qualificacions
professionals dels treballadors, i que compleixi amb els requisits i límits de participants establerts a la
norma. Més informació aquí.

mailto:info@clusterincendis.com
https://www.fundae.es/Con%C3%B3cenos/Pages/FAQ/PreguntasFrecuentesFormacionBonificadaRespuesta%20-%20Requisitos%20de%20las%20acciones%20formativascursos.aspx
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