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Prevención de riscos laborais: oferta formativa. 

Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral. CIG 

 formación é unha ferramenta imprescidible na prevención de riscos laborais. A maiores da 

formación específica do posto de traballo, é importante coñecer aspectos xerais da normativa 

en prevención de riscos laborais e ter información sobre determinadas cuestións de carácter 

xeral, como por exemplo as relacionadas coa xestión da prevención na empresa, os dereitos e obrigas 

en materia preventiva ou a adopción de medidas preventivas. 

Co ánimo de axudar a conquerir que todos poi-

damos ter unha certa cultura preventiva, dende 

o Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG 

traballamos para poder ofertar 

actividades formativas sobre 

aspectos do desenvolve-

mento da lexislación 

preventiva que espe-

ramos sexan do teu 

interese. 

Atendendo á situación 

actual derivada da pan-

demia do covid-19 e tamén 

co ánimo de poder achegar a 

formación a persoas traballadoras que 

polas circunstancias do seu traballo, situación 

familiar ou lugar de residencia non teñen fácil 

acudir presencialmente a cursos de formación, 

este ano 2021 poñemos a disposición cursos 

en formato de teleformación; este formato 

permite o acceso aos contidos e ás probas de 

avaliación correspondentes en calquera mo-

mento, durante os días nos que esté dispoñible 

o curso, para que poidas traballar os contidos 

ao teu ritmo.  

Todos os cursos contan cunha perso docen-

te/titora para a resolución de consultas rela-

cionadas cos contidos e probas de avaliación, a 

asistencia dun servicio técnico 

para as incidencias que poi-

dan presentarse no em-

prego da plataforma 

de teleformación, así 

como certificación de 

ter superado o curso. 

Esta formación realíza-

se co financiamento da 

Xunta de Galicia.  

Para inscribirte son imprescin-

dibles: 

 Unha conta de correo electrónico, prefe-

rentemente dun proveedor distinto a Hot-

mail, para realizar a matrícula e acceder ao 

curso. 

 Conexión a internet, para ver os contidos e 

realizar as probas de avaliación. 

 Un equipo informático, preferentemente 

un ordenador ou tablet; é posible que poidas 

seguir o curso a través dun smartphone, 
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dependendo das súas características técnicas; 

ten en consideración que  moitos dos contidos 

están explicados a través de videos. Os entor-

nos máis favorables son Windows e Android. 

Adxuntamos info (título, datas de inscripción e 

realización, contidos a desenvolver) dos cursos 

nos que podes inscribirte seguindo os cauces 

habituais nos últimos anos. 
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Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de 
Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicten necesariamente a opi-
nión da “Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P.” 
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