Som a la teva disposició a:
Innovació

La Fundación Laboral de la Construcción treballa en diferents
línies d’actuació per promoure la innovació en el sector.

ENTORN BIM
Impulsem la METODOLOGIA BIM, com la principal via cap a la
veritable transformació digital del sector.
Servei gratuït d’
ASSESSORAMENT
900 82 29 00

ITINERARIS
formatius adaptats a
cada necessitat

Impuls i difusió per a
la INNOVACIÓ
del sector

entornobim.org
ESTUDIS i PROJECTES D’INNOVACIÓ
Desenvolupament d’estudis i projectes innovadors per impulsar
la qualitat de la formació i la seguretat i salut en les obres de
construcció. En l’àmbit nacional i internacional.

fundacionlaboral.org/proyectos/formacion
JORNADES D’INNOVACIÓ
Demostracions reals gratuïtes de l’APLICACIÓ DE NOUS MATERIALS I TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES, en col·laboració amb les
principals empreses fabricants del sector.

FORMACIÓ EN NOVES TÈCNIQUES I MATERIALS
Especialització en INNOVADORES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES.
FLEXIBILITAT HORÀRIA.
GRUPS REDUÏTS i cursos pràctics.
DIPLOMES ACREDITATIUS.

WEBINARS CONNECTA FUNDACIÓN
Jornades en línia sobre innovació en formació i tasques, noves
tècniques constructives i seguretat i salut

ANDALUSIA
Almeria
Dos Hermanas
Còrdova
Granada
Huelva
Jaén
Jerez de la Frontera
Màlaga
Sevilla
ARAGÓ
Osca
Saragossa (Vllva. de Gállego)
BALEARS
Eivissa
Menorca (Es Mercadal)
Palma de Mallorca
CANTÀBRIA
Maliaño
Revilla de Camargo
Torrelavega
CASTELLA-LA MANXA
Albacete
Cuenca
Guadalajara
Puertollano
Toledo
CASTELLA i LLEÓ
Burgos
León
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
CATALUNYA
Avinyó
Badalona
L’Hospitalet de Llobregat
Tarragona

EXTREMADURA
Cáceres
Mérida
GALICIA
Arteixo
Lugo
Narón
Ourense
Santiago de Compostel·la
Vigo
LA RIOJA
Logroño
LAS PALMAS
Las Palmas de Gran Canaria
MADRID
Madrid
Móstoles
MÚRCIA
Alhama
Espinardo
NAVARRA
Huarte
Villafranca
PAÍS BASC
Bilbao
Vitòria-Gasteiz
TENERIFE
San Cristobal de la Laguna
Santa Cruz de Tenerife

900 11 21 21

Troba’ns a:

Observatori
Industrial de
la Construcció

Instrument d’anàlisi i reflexió per a tots els agents que actuen
en el sector de la construcció, on trobaràs:

@FundacionLaboralConstruccion

@FundacionLaboral
Construccion

@Fund_Laboral

Fundacion Laboral de la
Construccion - Canal YouTube

observatoriodelaconstruccion.com
ESTUDIS I INFORMES
propis en els
àmbits de formació,
seguretat i salut,
feina i innovació.

COMUNITAT VALENCIANA
Bétera
Valencia
Villareal

INFODADES amb les
xifres actualitzades
més rellevants del
sector.

BARÒMETRE amb
l’evolució dels
principals indicadors
del sector.

@Fundacionlaboralconstruccion

la teva
Fundación

Butlletí digital

Newsletter setmanal i gratuït per conèixer
l’actualitat del sector i de la Fundación.

Industria,
Construcción
y Agro

FICA

900 11 21 21
fundacionlaboral.org

Seguretat
i Salut

Formació

Apostem per una formació pràctica i adaptada a les necessitats reals
dels professionals i les empreses del sector
MILLORANT l’OCUPABILITAT del conjunt de professionals.
INCREMENTANT la COMPETITIVITAT de les empreses.
Impartint formació oficial: TÍTOLS D’FP i CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT.
Dissenyant FORMACIÓ A MIDA per a empreses.
Gestionant FORMACIÓ BONIFICADA de forma gratuïta.
Impartint FORMACIÓ SUBVENCIONADA.

La Fundación Laboral forma cada any més de

En
xifres 80.000 professionals

docents

construyendoempleo.com

Més de 50
CENTRES FORMATIUS
a tot Espanya

23 CENTRES DE
PRÀCTIQUES PREVENTIVES
en diferents províncies

21 SALES
d’exposició EPI

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

Connectem les empreses i el personal del sector, atès que,
coneixem les necessitats de qualificació i treball de les empreses
i facilitem les competències tècniques i transversals necessàries.

TPC: Acredita l’experiència,
la qualificació, i la
formació en matèria
de prevenció de riscos
laborals del personal del
sector de la construcció.

TPC EMPRESA: les empreses del sector
poden verificar la formació en seguretat
i salut contemplada a la TPC dels seus
treballadors/es. També poden comprovar
la veracitat dels diplomes de formació en
PRL establerta al CGSC.

Especialitzat en l’ avaluació de la idoneïtat dels mitjans de
protecció col·lectiva empleats a les obres de construcció per
prevenir les caigudes en altura.

Actes de caràcter gratuït amb programes adaptats a les
necessitats del sector.
AULES TALLER i zones
condicionades per fer
formació pràctica

SIMULADORS FÍSICS:
retroexcavadora
i grua torre

33 Centres reconeguts com a agència de col·locació i recol·locació
pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), per ajudar a la
inserció laboral en el sector.

INTERMEDIACIÓ

ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT

JORNADES TÈCNIQUES I WEBINARS

ORIENTACIÓ LABORAL ESPECIALITZADA
T’ajudem a iniciar i desenvolupar la teva carrera professional en
el sector de la construcció.

CARTELLS
I TRÍPTICS
descarregables i
personalitzables.

LABORATORI D’ASSAJOS

PORTAL DE FEINA
El Portal de Feina de referència en el sector de la construcció:
especialitzat i gratuït. Amb accés a la base de dades de CV de més
de 85.000 candidats/es de tot el territori nacional.

MATERIAL DIDÀCTIC
interactiu i multimèdia.
Vídeos, jocs en línia,
pàgines web, etc.

trabajoenconstruccion.com

RECURSOS FORMATIUS

Feina

DOCUMENTS
TÈCNICS: guies,
manuals, fitxes.

Per fer campanyes de sensibilització a fi de conscienciar sobre
la importància de la seguretat a la feina.

cursosenconstruccion.com

gràcies als més de 1.400

900 20 30 20

VISITES A CENTRES EDUCATIUS

Oferint FORMACIÓ EN LÍNIA GRATUÏTA (MOOC).

referent del sector des de l’any 1992

lineaprevencion.com

RECURSOS DE SEGURETAT I SALUT

Oferint FORMACIÓ eminentment PRÀCTICA.

Fundación Laboral de la Construcción

Una de les missions de la Fundación és promoure la millora de
les condicions de treball a les obres fomentant la prevenció dels
riscos laborals. Amb aquest objectiu, posem a la teva disposició
un SERVEI GRATUÏT D’ASSESSORAMENT en matèria de seguretat
i salut laboral:

REALITAT AUGMENTADA
manteniment de
maquinària, muntatge
de murs cortina,
competències bàsiques

APLICACIONS EN LÍNIA:
a ixecament i replanteig,
eficiència energètica en
rehabilitació d’edificis,
APP de bones pràctiques
en rehabilitació

MATERIAL DIDÀCTIC
ACTUALITZAT
més de 140
manuals propis

VISITES A OBRES
Realitzades per personal tècnic a fi d’oferir assistència i
assessorament a les empreses (principalment PIMES) en
matèria de seguretat i salut.

UN SERVEI D’INFORMACIÓ VOLUNTARI I GRATUÏT
Docents amb ÀMPLIA
EXPERIÈNCIA i
capacitat pedagògica

+15.000 VISITES ANUALS

