CURS CARNET DE CARRETÓ ELEVADOR
Nº de hores: 18
Termini d'inscripció: des del 09/07/2018 fins al 12/07/2018 tots dos inclosos
Data d'inici: 16/07/2018
Data de finalització: 19/07/2018
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:00 – 19.30
Ubicació: En Polígon Industrial Mijares, C/ Indústria, 8 d'Almassora (Autoescola Industrial)
Modalitat: Presencial
Dirigit a: Persones que tinguen ganes d'aprendre a conduir carretons frontals, retràctils i
transpalets elèctrics. En finalitzar el curs amb aprofitament s'obtindrà el carnet d'operador de
carretó elevador.
Requisits d'inscripció: Tindre 18 anys o complir-los l'any en curs.
Selecció:
• PER RIGORÓS ORDRE DE REGISTRE DE SOL·LICITUD
• TINDRAN PREFERÈNCIA LES PERSONES DESOCUPADES.
Documentació a aportar:
• Fotocòpia DNI o equivalents
• Fotocòpia del DARDE
• Fotocòpia de la Vida laboral
• Instància per duplicat
Les sol·licituds es podran presentar en les següents dependències municipals: registre general de
l'Excm. Ajuntament de Castelló, plaça Major núm.1, 12001 i en les Tinences d'alcaldia:
Districte Sud: C/ Ricardo Català, 7
Districte Nord: Primer vaig moldre, s/n
Districte Est: Av. Gns. Bou, 27
Districte Oest: Plaza Llacunes de Ruidera, s/n - Mes Blau
Districte Grau: Passeig Bona Vista, 28
Per a qualsevol informació addicional o dubte relacionat amb el curs pot contactar a:
- 961004787
- castellocrea.formacion@castello.es

Objectius:
L'objectiu que es busca amb aquest curs és:
• D'una banda es pretén conscienciar als carretilleros en la forma de treballar amb les màquines
(tant informant-los de la normativa legal vigent, del valor de les màquines amb les quals treballen,
de perills latents en la conducció, etc.), i millorar la forma de treball d'aquests per a aconseguir una
conducció més segura per a ells, i que allargue la vida útil dels carretons.
• Per l'altre, es busca que els assistents al curs, siguen capaços de treballar amb els carretons
elevadors amb certa soltesa i habilitat, per a dotar així de major flexibilitat al personal de les
empreses.
Continguts del curs:
MÒDUL TEÒRIC:
Es realitza mitjançant l'explicació del formador, recolzada en un complet material audiovisual i un
dossier que s'entrega a cadascun dels assistents.
MÒDUL PRÀCTIC:
En aquest mòdul, es combinen tant els exercicis de moviment de càrregues a nivell de sòl, com el
treball en corredor estret o la càrrega i descàrrega de palets en prestatgeria, dotant així als
participants d'una gran destresa amb el carretó elevador frontal, el carretó retràctil i el transpalet
elèctric.

