CAMPUS VIRTUAL DE L’INVASSAT 2021
SERVEI D’ASSISTÈNCIA I PROMOCIÓ – CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
CURSO EL RIESGO DEBIDO A LA ELECTRICIDAD
ESTÁTICA: MEDIDAS PREVENTIVAS

CURS EL RISC CAUSAT PER L'ELECTRICITAT
ESTÀTICA: MESURES PREVENTIVES

CONTENIDOS: El curso estructura sus contenidos en los
siguientes temas:

CONTINGUTS: El curs estructura els seus continguts
en els següents temes

1. Objetivo

1. Objectiu

2. Introducción

2. Introducció

3. Mapa conceptual

3. Mapa conceptual

4. Conceptos básicos

4. Conceptes bàsics

5. Generación y acumulación de electricidad estática

5. Generació i acumulació d'electricitat estàtica

6. El riesgo asociado a la electricidad estática

6. El risc associat a l'electricitat estàtica

7. Normativa de referencia

7. Normativa de referència

8. Control del riesgo

8. Control del risc

9. Casos de aplicación: trasvase de líquidos inflamables
en camiones cisterna

9. Casos d'aplicació: transvasament de líquids
inflamables en camions cisterna

10. Caso de aplicación: descargas en superficies libres de
líquidos inflamables almacenados en recipientes

10. Cas d'aplicació: descàrregues en superfícies
lliures de líquids inflamables emmagatzemats en
recipients

Número de horas: 15

CERTIFICADO: quienes superen el curso obtendrán un
certificado de aprovechamiento correspondiente al
programa formativo establecido por el INVASSAT.

NOTA: este curso no está tutelado, es decir no existe un
tutor o una tutora que atienda consultas acerca del
contenido del curso. Las incidencias acerca del
funcionamiento del curso se remitirán por medio del
canal previsto dentro del Campus.
Se recomienda dedicar un tiempo a familiarizarse con los
diferentes elementos que componen el Campus Virtual.

Nombre d'hores: 15

CERTIFICAT: els qui superen el curs obtindran un
certificat d'aprofitament corresponent al programa
formatiu establit per l'INVASSAT.

NOTA: aquest curs no està tutelat, és a dir no existeix
un tutor o una tutora que atenga consultes sobre el
contingut del curs. Les incidències sobre el
funcionament del curs es remetran per mitjà del
canal previst dins del Campus.
Es recomana dedicar un temps a familiaritzar-se amb
els diferents elements que componen el Campus
Virtual.

