L’empresa
DAS
Formació
s’instal·la a la CIM Vallès
El Centre de Formació Integral del Transport que ha obert
recentment DAS Formació, facilitarà una major especialització
per al sector logístic.

D’esquerra a dreta: Jordi Casasayas, Gestor de centres de
CIMALSA; Isidre Gavín, Director general de CIMALSA; Daniel
Aguilar, Soci Fundador de DAS Formació; i Juan Ramón Cenera,
Director Centre de Formació CIM Vallès
L’empresa DAS Formació ha escollit la Central Integrada de
Mercaderies del Vallès (CIM Vallès) a Santa Perpètua de
Mogoda, per instal·lar el seu nou Centre de Formació Integral
del Transport.
L’empresa, nascuda a Rubí l’any 2011 amb la finalitat d’oferir
l’obtenció de permisos de conduir, ha detectat que el mercat
necessita una major especialització dins el sector del
Transport i la Logística, pel que ha decidit ampliar els seus

serveis que fins ara es dedicaven a la Formació i la
Investigació Viària, a través de la plataforma logística de
CIMALSA a la regió metropolitana de Barcelona.
Així, des d’aquest setembre, ha obert un nou centre de
Formació Professional del Transport a la Zona de Serveis del
CIM Vallès. El nou equipament disposa de 160 m2, amb unes aules
de 45 m2, a més de disposar d’aparcament, d’accés i serveis per
a discapacitats.
DAS Formació
DAS Formació és una entitat organitzadora de la Fundació
Tripartita per a la formació en el treball, que col·labora amb
la Càtedra de Seguretat Viària de la Universitat Autònoma de
Barcelona i amb testimoniatges reals de l’Hospital de neurorehabilitació de l’Institut Guttmann.
A la nova instal·lació, que també està homologada com a Centre
d’Informació per a la recuperació del permís per punts,
realitzen cursos d’obtenció i renovació de l’ADR, inicial i
contínua del CAP, títol de competència professional de
transportista, conseller de seguretat, conducció eficient;
tacògrafs, carnet de carretons, plataforma elevadora i grua
hidràulica sobre camió, carnet de mosso de magatzem i
tècniques de Picking, sensibilitat vial i prevenció de riscos
laborals vials, transport internacional, logística, duanes,
comerç exterior, transports especials, infraccions, sancions i
responsabilitat del transportista, entre altres.

Curs
sobre
la
primera
intervenció
en
extinció
d’incendis a la CIM Vallès
Tindrà una durada de 5 hores i està organitzat per DAS
Formació, en col·laboració amb CIMALSA.

Oficines i equipaments ubicats a la CIM Vallès, al terme
municipal de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
L’empresa DAS Formació, en col·laboració amb CIMALSA, han
organitzat un curs de 5 hores sobre la ‘Primera intervenció en
extinció d’incendis’.
L’activitat, de modalitat presencial, va adreçada al personal
que integra els equips contra incendis de fàbriques,
indústries, magatzems o organismes oficials, amb l’objectiu de
capacitar-los perquè, coneixent les tècniques bàsiques, puguin

actuar davant d’un incendi, utilitzant els equips adequats.
El preu del curs és de 135,00 euros per assistent tot inclòs,
és bonificable per la Fundació Tripartita i constarà de 2,5
hores de formació teòrica, i 2,5 hores més de coneixements
pràctics.
Tot i que la data es concretarà en funció de les necessitats
de cada empresa i dels participants, es requereixen un mínim
de 10 alumnes, i un màxim de 25 per a realitzar el curs, que
es durà a terme al Centre DAS Formació de la CIM Vallès, a
Santa Perpètua de Mogoda, i al Centre de Formació EL PLA, a
Sant Feliu de Llobregat.
Per fer les inscripcions, les empreses o particulars
interessats poden contactar amb DAS FORMACIÓ a través del
telèfon 93 560 55 31 o
dasformacio.cim@hotmail.com.
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Programa del curs:
• Formació teòrica: (8h a 10: 30h).
– El Per què i el com del foc.
– Tipus de foc i classificació.
– Elements de descomposició del foc.
– Agents extintors.
• Pausa dinar i desplaçament amb microbús a la zona de
pràctiques
• Formació pràctica: (11:30 a 14h).
– Maneig de BIE s de 25 mm.
– Extinció de focs tipus A, B i C.
– Extinció amb extintors de CO2.
– Extinció en exteriors o interiors (segons necessitats de
l’empresa).
– Extinció individual i en equip.

