LES ACTIVITATS EDUCATIVES CONTRIBUEIXEN A:
PROPORCIONAR INFORMACIÓ SOBRE ELS
RISCOS LABORALS MÉS COMUNS I LES SEVES
MESURES PREVENTIVES.
CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LES
CONDICIONS DE TREBALL DE L’EMPRESA.
PROMOURE LA REDUCCIÓ DE LA
SINISTRALITAT EN LES EMPRESES I LA SALUT
LABORAL.
AUGMENTAR LA CULTURA PREVENTIVA EN
L’EMPRESA.

PER A MÉS
INFORMACIÓ…
>> Consulti el nostre catàleg a través del web:

MÚTUA COL·LABORADORA
AMB LA SEGURETAT SOCIAL

NÚMERO 1
www.mc-mutual.com

www.campus-mcmutual.com

>> O bé pot contactar amb nosaltres mitjançant:
>> correu electrònic: infocampus@mc-mutual.com
>> telèfon: 93 495 70 73

Pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social 2015

CAMPUS
ON-LINE EN
PREVENCIÓ
DE RISCOS
LABORALS

QUÈ ES EL CAMPUS
MC MUTUAL?

LA NOSTRA FILOSOFIA
EDUCATIVA

El campus on-line d’MC MUTUAL és una plataforma

MC MUTUAL està compromesa amb la societat en la promo-

QUINA TITULACIÓ
OTORGUEN ELS NOSTRES
CURSOS?

d’e-learning que proporciona una variada relació d’activitats

ció de la PRL mitjançant accions de divulgació, educació, sen-

En finalitzar l’activitat, i una vegada superada amb èxit

educatives de qualitat en prevenció de riscos laborals (PRL) i

sibilització i conscienciació.

l’avaluació, l’usuari obté un diploma d’aprofitament

promoció de la salut laboral.
El propòsit d’aquesta plataforma és potenciar la salut laboral,

QUINS AVANTATGES TÉ LA
FORMACIÓN ON-LINE?
Accés als cursos qualsevol dia a qualsevol hora i des d’on
l’alumne vulgui.
Flexibilitat en la gestió de l’aprenentatge.
Continguts elaborats per experts.
Seguiment de l’evolució dels alumnes inscrits.

proporcionant als nostres mutualistes formació en modalitat

on-line.

d’MC MUTUAL. Si l’empresa disposa d’un tècnic mitjà o
superior que assumeixi funcions en matèria de PRL, pot
utilitzar els continguts del campus per acreditar la formació
específica en prevenció dels treballadors. En el cas de

Apostem per fer de l’alumne un agent actiu en la seva pròpia

treballadors autònoms, la mútua podrà certificar el nivell

formació per crear així un aprenentatge significatiu i autò-

bàsic de PRL a través del curs bàsic que oferim en modalitat

nom. Per dur a terme aquest objectiu és necessària la implica-

on-line per a aquest col·lectiu.

ció de l’empresa i els treballadors.

QUINES GARANTIES
OFEREIX?
Els continguts estan dissenyats per experts en les diverses

QUINES ÀREES
TEMÀTIQUES TREBALLEM
DES D’MC MUTUAL?

Possibilitat d’autogestió de les matrícules per part de

matèries, amb tutors assignats a cada curs per resoldre els

La nostra relació d’activitats educatives s’agrupa en set àrees

l’empresa mutualista a través del Gestor de Col·lectius.

dubtes que es puguin plantejar, i amb el suport d’un equip

temàtiques.

de professionals que coordina el Campus MC MUTUAL i vetlla
per l’òptim funcionament de la plataforma.
GESTIÓ EN
PRL

Les activitats educatives que es duen a terme des
d’MC MUTUAL queden compreses en l’Ordre TAS/3623/2006,
de 28 de novembre, i estan certificades de conformitat amb
els requisits de la norma de qualitat ISO 9001:2008.

SEGURETAT
I HIGIENE EN
EL TREBALL

ERGONOMIA
EN PRL

RISCOS
SECTORIALS

HABILITATS DE
LIDERATGE
PSICOSOCIOLOGIA
APLICADA EN PRL

BONES
PRÀCTIQUES
PER LLOCS DE
TREBALL

