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centre de suport escolar

Sessió Informativa

Els Plans d’Autoprotecció
Dimecres, 29 de maig de 2013
Com probablement ja sabreu, en 2010 va entrar el vigor el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel
qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
Des de la publicació del mateix l’Administració ha estat flexible en la implantació del mateix
coneixedora de la realitat econòmica de les empreses. Ara però, amb la publicació del nou Decret
d’ampliació dels terminis de presentació i homologació dels Plans d’Autoprotecció creiem que és el
moment de treballar per l’acompliment d’aquesta norma.

Destinataris
Titulars, directors generals i administradors, així com totes aquelles persones que, des de la secretaria
o l’administració de les escoles, han d’estar al corrent d’aquesta qüestió.

Programa
15:45h

Acreditació i lliurament de documentació

16:00h

Què són els Plans d’Autoprotecció i que comporten per a un centre
•
Decret d’afectació als centres i decret de ampliació de termini
•
Mesures a emprendre pels centres
•
Proposta de proveïdors FECC

17:30 h

Precs i preguntes

18:00 h

Fi de la sessió

Ponents
Sessió a càrrec del Sr. Antoni Escursell (tècnic superior de l’empresa Enfirex) i del Sr. Ramón Martín
(tècnic superior de l’empresa Risc Control).

Lloc de realització
A la seu del CESEC (carrer dels Àngels, 18, 4t, de Barcelona). Us adjuntem el plànol de situació.

Inscripció
Cal
sol·licitar-la
a
través
del
formulari
que
trobareu
a
la
pàgina
web
http://www.escolacristiana.org
(Cliqueu a Accions Formatives, a la banda dreta de la
pàgina d’inici). En el procés d’inscripció, se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i
el password. Si no esteu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a
la banda esquerra de la plana principal). Les places són limitades i s’ocuparan per ordre
d’inscripció.
Accés directe:
http://www.escolacristiana.org/formacio/fullinscripcio.aspx?idf=1514

Preu
Aquesta sessió és gratuïta (tot i això, cal fer inscripció).

Data límit d’inscripció: fins dimarts 28 de maig, a les18h.
Després d’aquesta data, només s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles.

Indicació del lloc de realització i transport públic

TREN:
- Renfe - Parada
Barcelona Plaça de
Catalunya
- FFGC - Parada
Catalunya
METRO:
Parada Universitat
(Línies 1 i 2)
Parada Catalunya
(Línies 1 i 3)
BUS: Línies: 14 – 9 – 91
– 120 (i totes les que
passen per P. Catalunya i
P. Universitat)

Col·labora:

w w w . e s c o l a c r i s t i a n a . o r g

Àngels 18, 3r. 08001 Barcelona. T. 93 342 52 28
fecc@escolacristiana.org

