
OBJECTIUS
· Proporcionar els coneixements, la 
metodologia i les eines necessàries per 
dur a terme amb correcció i eficiència 
la tasca de coordinador de seguretat 
seguint la normativa vigent.
· Conèixer i saber com s'ha d'aplicar la 
legislació, la normativa vigent i quina 
ha de ser la documentació requerida a 
empreses i treballadors per a cada 
situació.
· Disposar d'eines per a la preparació 
d'ofertes de serveis professionals, per a 
la planificació i organització del propi 
treball i la gestió documental a dur a 
terme.
Disposar d'habilitats i recursos per 
resoldre els riscos en matèria de 
seguretat.
· Conèixer els riscos de les diferents 
activitats constructives que es poden 
dur a terme a les obres, l'utilització de 
les proteccions col·lectives i 
individuals, ja sigui en obra nova, de 
rehabilitació, manteniment, conservació 
o reparació.
· Redactar Estudis de Seguretat i 
informes i saber aprovar Plans de 
Seguretat i Salut i supervisar la seva 
implantació i execució, tot evitant els 
conflictes i garantint que els diferents 
agents (promotors, contractistes, 
treballadors autònoms, direccions 
d'obra i direccions d'execució) 
col·laboren conjuntament per a una 
millor seguretat a l'obra.

METODOLOGIA
El contingut del programa formatiu està 
impartit per un claustre de professors 
que combinen la seva activitat 
professional amb la docència. Això ens 
permet actualitzar contínuament els 
continguts del programa en funció de 
les normatives del sector, de les 
necessitats de l’entorn laboral i mostrar 
als nostres alumnes la problemàtica 
diària d’aquesta especialitat.
Aquest postgrau s’imparteix en 
modalitat semi-presencial en el campus 
e-learning del CAATEEB. L’alumne rebrà 
la guia didàctica del curs, el material 
acadèmic i disposarà on line del suport 
dels professors.  La formació on line es 
combinarà amb classes presencials on 
es debatrà el contingut i s’exposaran 
casos pràctics.

LLOC
CAATEEB. Bon Pastor, 5 Barcelona

PREU
Preu: 2.800€
Preu col·legiat/ada: 1.400€ 
(50% bonificació per col·legiats)  
Preu membres de la intercol·legial: 
2.240€
Finançament: Finançament per a 
col·legiats 6 mesos sense interessos.

 Patrocinador preferent del CAATEEB

INSCRIPCIONS:
Tel. 93 393 37 41     •    formacio@apabcn.cat     •     www.apabcn.cat

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

Des de l'aparició de l'RD 1627/97 es va implantar una figura professional específica, el 
Coordinador de Seguretat.

El Coordinador de Seguretat és el professional competent que té cura del compliment per 
part dels contractistes del que s'estableix en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Avalua els 
riscos que es presenten a l'obra i l'idoneïtat de les solucions i alternatives proposades pel 
contractista. Ha de saber motivar als actors del fet constructiu per integrar la seguretat en el 
procés de disseny i d'execució de les obres i organitzarà la coordinació d'activitats 
empresarials entre les diferents empreses concurrents.

Postgrau homologat per L’Agència de Certificació Professional, ACP, per l’accés a la 
certificació professional com a “COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT”

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS
I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA

@ apabcn_cat  es.linkedin.com/company/arquitecte-t-cnic    @ apabcn

POSTGRAU DE
24ª Edició

COORDINADOR 
DE SEGURETAT I SALUT 
EN LA CONSTRUCCIÓ

AVALUACIÓ
Mitjançant la realització d'un projecte 
basat en els mòduls impartits, l'alumne 
ha de demostrar els coneixements i 
habilitats adquirits durant el curs. Per a 
la realització del projecte, l'alumne 
comptarà amb el suport d'un tutor.



Equip docent

Ezequiel Bellet
Dir. Acadèmic
Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat. 
Professor de Seguretat i salut de l'Escola d'Arquitectura La Salle. 
Director acadèmic del postgrau de Coordinadors de Seguretat 
i Salut en la construcció.

MÒDUL 1 
LA COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT 
( 12 hores:  4h presencials i 8h a distància)

NORMATIVA EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT
( 12 hores:  4h presencials i 8h a distància)

METODOLOGIA DE LA 
COORDINACIÓ
(28 hores: 12h presencials i 16h
a distància )

HABILITATS HUMANES DEL 
COORDINADOR
(8 hores presencials)

· La Seguretat i Salut. Prevenció de   
  Riscos Laborals.
· La Coordinació de Seguretat i Salut.
· Perfil professional del coordinador.   
  Coneixements i habilitats necessàries.
· Missió, funcions, tasques i   
  responsabilitats.

MÒDUL 4 

· Confecció d’ofertes d’assistència   
  tècnica professional per a la   
  coordinació de Seguretat i Salut.
· Coordinació en Fase de projecte.
· La Seguretat en entorn BIM en la Fase  
  de projecte.
· Anàlisi del projecte i de l’ESS.
· Aprovació del PSS.
· Coordinació en Fase d’execució.
· La Seguretat en entorn BIM en la   
  pràctica de la Coordinació.   
  Investigació d’accidents.

MÒDUL 2 

· Normativa de Prevenció de riscos   
  Laborals d’aplicació en les obres de   
  construcció.
· Responsabilitats penals,   
  administratives i civils.

MÒDUL 5 
MITJANS DE SEGURETAT
I SALUT
(20 hores: 8h presencials i 12h 
a distància) COORDINACIÓ DE LA 

SEGURETAT EN OBRES DE 
REHABILITACIÓ I ENDERROCS 
(12 hores: 4h presencials i 8h a distància)

CAS PRÀCTIC
(12 hores presencials)

MESURES DE SEGURETAT EN 
LES DIFERENTS ACTIVITATS 
DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
(20 hores: 4h presencials i 16h a distància)

· Implantació en obra. Tancaments.
· Proteccions col·lectives i EPI’s.
· Mitjans auxiliars d’utilització   
  preventiva. Bastides. Maquinària.

MÒDUL 6

· Moviments de terra, fonaments,   
  estructures, cobertes, tancaments,   
  acabats, instal·lacions.

MÒDUL 7

· La seguretat en obres de rehabilitació,  
  manteniment i conservació, reparació i  
  reforma.
· Enderrocs.

MÒDUL 8
MEDI AMBIENT I QUALITAT
(4 hores a distància)

· Residus, Amiant i Medi ambient.
· Qualitat. ISO 18001.

MÒDUL 9

· Desenvolupament d’un cas pràctic de  
  coordinació de Seguretat i Salut.

MÒDUL 10
PROJECTE DE COORDINACIÓ
(72 hores a distància)

· Projecte.

Temari

MÒDUL 3

· Negociació. Anàlisi i resolució de   
  problemes. Tècniques de   
  comunicació.

Iván Arias
Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Tècnic Superior en PRL. Expert en Seguretat i 
Salut. Mediador.
Ezequiel Bellet
Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat. Professor de Seguretat i salut de 
l'Escola d'Arquitectura La Salle. Director acadèmic del postgrau de Coordinadors de 
Seguretat i Salut en la construcció.
Raiza Botini
Enginyera Tècnica d’Obres Públiques. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos 
Laborals. Coordinadora de Seguretat i Salut en obres d’edificació, túnels i transports i 
obra civil. Supervisora i Coordinadora de Coordinadors de Seguretat i Salut. Health & 
Safety Manager.
Natàlia Crespo
Arquitecta tècnica col·legiada. Màster en PRL. Coordinadora de Seguretat i Salut a SGS 
Tecnos, SA, especialitzada en obres de rehabilitació. Membre de la comissió de 
seguretat i salut del CAATEEB.
Xavier Delgado
Arquitecte tècnic i Enginyer de l'edificació col·legiat. Màster en Rehabilitació. Màster 
Project Manager. Cap departament tècnic de projectes i diagnosi.
Elena Iborra
Psicòloga, Coach, Professora de desenvolupament competencial en Euncet Business 
School i formadora d'habilitats directives.
Ares Perera
Enginyera Tècnica d'Obres Públiques. Tècnica Responsable del Sistema Integrat de 
Gestió de l’empresa Infraestructures.cat. Auditora interna de sistemes de gestió de 
Qualitat i Mediambiental. Membre de la Unitat de Suport Tècnic de l’ITeC.


