
Fitxer d'especialitats formatives
2017 Programes de Formació Sectorial

Serveis a col·lectius i a les persones
Seguretat i medi ambient

Control i seguretat
Controlador d'accessosFC01SEAS10509

Àrea Prioritària: Certificació (CER)
Hores: 60 Nivell: Superior

Objectius:

Objectius generals:

- ones
aspirants, respecte de les normes que regulen els establiments oberts al públic, espectacles i activitats recreatives on

Objectius específics:

- rics
necessaris per fer-ne una correcte aplicació a les situacions que es puguin plantejar.
- Aprendre a aplicar les tècniques per respondre davant de situacions violentes o conflictives.
- Respondre de manera eficaç i positiva en situacions de risc per a les persones i els béns.
- Conèixer i aprendre a aplicar correctament les tècniques més bàsiques de primers auxilis, tenint en compte les lesions produïdes i
les persones afectades, així com les situacions de risc per a la salut que es puguin produir.
-
- Utilitzar tècniques i habilitats per ajudar a prevenir i resoldre incidents de manera efectiva i eficaç.

Continguts:

1. Coneixements:

recreatives, segons aquest Reglament.
opinió,

discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

ndis,
.

-lo i obligació de disposar-
ne, segons el que determinen aquest Reglament i la normativa específica en aquesta matèria.

1.7. Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, als espectacles i a les activitats recreatives. Prohibició de

Reglament i la resta de normativa aplicable.
resta

de normativa aplicable
2. Pràctiques:

2.2. Habilitats i destreses en la interactuació personal. Perfils de conductes de la clientela per prevenir situacions de riscos
específics, i diversitat de les persones amb independència del lloc de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació
sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal.

control i seguretat en situacions generals i específiques que es produeixin en el sector.
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