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Benvolgut/da,

Amb aquesta comunicació volem recordar-li que tot el personal contractat per a la campanya ha de realitzar de 
FORMA OBLIGATÒRIA la formació en prevenció de riscos laborals.

Es tracta d’un requisit legal establert a la Llei 31/1995.

Si un treballador/a no disposa de la formació i la informació en prevenció de riscos laborals específica per al seu 
lloc de treball, serà considerat una infracció greu amb la corresponent sanció.

Amb l’objectiu de facilitar-li el compliment d’aquesta obligació legal, des de Previntegral li oferim els 
canals següents:

Li enviarem els “Codis d’accés/Cupó inscripció” perquè els seus treballadors/es, a través del mòbil, la tauleta o el 
PC, puguin realitzar la formació al nostre web:   https://campus.previntegralgroup.com/

• Lliuri un “Cupó d’accés” a cada treballador/a perquè puguin fer el curs.

• Els treballadors/es hauran d’introduir el seu nom, cognoms, DNI/ NIE i el número de cupó d’accés.

• El curs consta d’uns vídeos formatius i un qüestionari per acreditar la formació sobre prevenció de riscos 
laborals i Covid-19. 

• Un cop completat el temps mínim del curs i contestat amb èxit el test, es genera un certificat de formació per a 
cada treballador/a i per a l’empresa.

• Manual ús de la plataforma: 
https://www.previntegral.com/docs/Uso_plataforma_cupones.pdf

Nota: Els cupons de l’any passat no són vàlids. En cas que necessiti formar més personal, els pot sol·licitar al 
tècnic de prevenció que té assignat..
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Li enviarem un enllaç web per connectar-s’hi el dia i l’hora de 
la formació a través de mòbil, PC o tauleta.

Cal confirmar l’assistència.

No cal descarregar cap programa ni cap aplicació.

Amb un clic ja serà dins la sessió formativa.

Un cop realitzada la formació, l’empresa haurà d’enviar els 
registres d’assistència signats per part dels treballadors/es i 
rebrà els certificats de formació.

Li enviarem un correu per convocar-lo a les formacions presencials que impartirem als punts habituals de troba-
da (cooperatives, etc.).

Cal assistir-hi de forma presencial el dia i hora indicats.

Les formacions es faran en espais oberts i seguint els protocols de prevenció Covid-19 establerts per Previntegral.

En cas que l’alumne tingui símptomes relacionats amb la Covid-19, no podrà assistir-hi.

Per a qualsevol dubte o aclariment, contacti amb el seu tècnic de Previntegral.

Salutacions cordials.
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