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Objectius: 
 
Una vegada assolida la introducció dels coneixements precisos en el tema de la salut i malaltia i treball, 
es desenvoluparan els temes que orienten a l'organització administrativa de la salut laboral. 
 
També es parlarà de conceptes essèncials en la terminologia laboral i de protecció social dels 
treballadors. 
 
Estudiarem la patologia específica dels ambients laborals i altres condicionants amb una relació més 
inmediata amb lo conegut com medicina del treball. 
 
Aquest segon any hauria de contenir un conjunt d'activitats práctiques per què les classes magistrals no 
semblen necessàries sempre. 
 
Fóra bo també comptar amb suport audiovisual per a l'emissió de videos. 
 
AVALUACIÓ: 
 
L'avaluació es planteja com un examen final de tipo test. les respostes seran d'elecció múltiple. 
 
Durant les classes es faran sessions amb participació dels alumnes que llegiran un text un relació amb 
les lliçons explicades previament. 
 
Aquests textes no seran de gran tamany de manera que permetin la integració de conceptes bàsics al ser 
aquests reiterats. 
 
L'examen estarà basat en conceptes essèncials, bàsics, que discriminin realitats d'apreciació inmediata, 
més que en la elaboració del "més difícil de trobar". 
 
1. Organització legal de la salut laboral. 
 
Legislació espanyola 
Projecte de llei de salut laboral 
Legislació comparada en Europa. 
 
2. L'organització de la medicina del treball 
 
Els servei mèdics d'empresa: actuacions  
Els comités de Seguretat i higiene en el treball 
L'OSME: L'administració de l'estat en la salut laboral. 
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3. Tipificació de les conseqüencies de les malalties i els accidents de treball: 
 
Incapacitat temporal 
Incapacitat permanent parcial 
Incapacitat permanent total 
Incapacitat permanent absoluta 
 
4. Les mutues d'accidents de treball i malalties professionals. 
 
Definició, finalitats, evolució en el temps. 
El paper de les mutues en la prevenció i tractament. 
 
5. Estudi especial de l'absentisme. 
 
La conceptualització de l'absentisme. 
La importancia econòmica. 
L'absentisme com a resposta a condicions de treball. 
L'absentisme masculí versus l'absentisme femení. 
 
6. Vigilància de la salut laboral 
 
Concepte 
Fonts d'informació 
 
7. La seguretat industrial 
 
Risc elèctric 
        químic 
        d'incendi 
        d'explosió 
 
8. Higiene industrial 
 
Contaminants ambientals a la industria. 
Concepte de valor límit tolerable. 
Soroll. 
Radiacions ionizants. 
Asbest, plom, hidrocarburs i clorur de vinilo monòmero. 
 
9. L'ergonomia 
 
Definició, importància, etc. 
 


