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Objectius

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és adquirir una visió global de les relacions entre el treball i la
salut, dels factors que incideixen en la sinistralitat laboral, dels sistemes preventius i de les formes d'organitzar
la prevenció de riscos a l'empresa, tot tenint en compte aspectes tècnics, legals, organitzatius, psicosocials i
de relacions laborals.

En aquest sentit, són finalitats específiques:

- Conèixer els conceptes bàsics de salut laboral, saber-los contextualitzar teòricament i saber-los operativitzar.

- Conèixer les responsabilitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals, el marc jurídic i els
principis preventius que l'orienten.

- Conèixer les formes d'organitzar la prevenció, així com la participació dels treballadors en matèria de
prevenció de riscos laborals.

- Conèixer les principals fonts d'informació sobre seguretat i salut laboral.

Competències

Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.
Planificar, dissenyar, assessorar i gestionar sistemes de prevenció de riscos laborals.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Treballar de manera autònoma.

Resultats d'aprenentatge
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Comprendre i relacionar les condicions de treball en una empresa amb la seguretat i la salut en el
treball en la mateixa empresa.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Entendre els conceptes bàsics de les malalties i dels accidents laborals.
Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.
Reconèixer els factors psicosocials en les empreses.
Redactar i formalitzar informes i escrits.
Resoldre els problemes pràctics relacionats amb l'epidemiologia.
Saber relacionar l'ergonomia, la càrrega de treball i altres qüestions relacionats amb la salut i la
seguretat laborals.
Treballar de manera autònoma.

Continguts

L'assignatura proveirà coneixements sobre els següents temes:

1. TREBALL, RISC I SALUT

1.1.Evolució de les formes de perdre la salut i de les polítiques de prevenció de riscos. Desigualtats socials i
salut. Gènere i salut. Salut pública i salut laboral.

1.2.Relacions entre treball i salut. Els conceptes de risc i de perill. Evolució de les patologies laborals. Salut
laboral i les fronteres difusses entre el treball productiu i el reproductiu.

1.3. Accidents de treball i malalties professionals. Conceptes, definicions i conseqüències legals.

2. POLÍTIQUES DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

2.1.Evolució dels models preventius. La regulació de la salut a l'àmbit laboral. Principis preventius vigents en
la legislació a Europa, Espanya i Catalunya. Els organismes internacionals relacionats amb la seguretat i la
salut en el treball.

2.2.L'organització preventiva: possibilitats i pràctiques. Els Serveis de Prevenció. Els Delegats de Prevenció.
Els Comités de Seguretat i Salut en el Treball. La prevenció de riscos i el sistema de relacions laborals.

2.3.El paper de les Mútues d'AATT i MMPP, de la Inspecció de Treball, dels Sindicats i d'altres organismes
relacionats amb la salut laboral.

3. FACTORS DE RISC EN L'ÀMBIT LABORAL

3.1. Condicions materials.

3.2. Contaminants.

3.3. Condicions ambientals.

3.4. Càrrega de treball

3.5. Factors psicosocials i estrès, assetjament moral al treball, organització del temps de treball.

4. L'ANÀLISI I GESTIÓ DELS RISCOS LABORALS

4.1.Epidemiologia. Mesures de freqüència i mesures d'associació. Intervencions en salut pública i en salut
laboral.

4.2.El paper de l'avaluació del risc en la gestió de riscos laborals. Tipus d'avaluacions: per mesurament i per
estimació. Risc acceptable i percepció social del risc. Anàlisi contextual dels comportaments arriscats.
Desigualtats de gènere en l'avaluació de riscos laborals.
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4.3.Altres eines de l'organització preventiva: Vigilància de la salut i Plans d'emergència.

Metodologia

D'acord amb els criteris proposats, l'assignatura comptarà amb la següent metodologia docent:

1- Classes teòriques

El professorat realitzarà al llarg del curs diverses exposicions dels principals conceptes i propostes teòriques
per a cada unitat d'estudi.

2- Seminaris

Els seminaris consistiran en la discussió, exposició i debat d'una sèrie de casos pràctics i de lectures
seleccionades sobre els continguts temàtics de l'assignatura. A l'inici del curs el professor proveirà aquestes
lectures i el calendari de discusions i debats.

3- Treball en grup

Es faran grups de 3-4 persones. Cada grup haurà de fer un treball que combini els materials de lectura amb
dades empíriques sobre condicions de treball i prevenció de riscos. El professor donarà les instruccions
detallades a l'inici del curs.

4- Cerca d'informació i presentacions orals

Al llarg del curs cada alumne/a haurà de preparar una exposició pública a partir dels materials de lectura i/o de
la informació recollida per a fer el treball de grup. Aquestes exposicions es faran en grups, tot seguint un
calendari que s'establirà al principi del curs.

5- Treball autònom de l'alumne

Cada alumne/a haurà de preparar-se per a respondre dues proves escrites individuals, així com fer el treball
de grup i els mapes conceptuals de les lecturesque es discutirán a classe.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 30 1,2 1, 3, 5, 7, 8

Tipus: Supervisades

Exposicions orals i cerca d'informació 15 0,6 2, 4

Seminaris 7,5 0,3 2, 3, 5, 7, 8

Tipus: Autònomes

Treball autònom de l'alumne/a 45 1,8 9

Treball en grup 45 1,8 1, 6

Avaluació
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D'acord amb aquests criteris, l'avaluació de l'assignatura constarà de:

a) Dues proves escrites individuals (60%)

Les proves seran breus i es preguntarà sobre els conceptes bàsics de l'assignatura, bé mitjançant un test
o bé responent a preguntes obertes.

Cada prova representa el 30% de la nota final

b) Treball en grup (30%)

El treball es farà en grups de 4 persones i consistirà en analitzar un lloc de treball concret, tot
contextualitzant les diferents variables relacionades amb condicions de treball, condicions d'ocupació,
factors de risc i mesures preventives. A l'inici del curs els professors donaran les instruccions concretes.

c) Discussió de lectures / Presentacións orals (10%)

Hi haurà discussió de diferents lectures i casos pràctics a classe. A l'inici del curs els professors donaran
instruccions detallades sobre el material i el calendari de les discussions.

Per aprovar l'assignatura és indispensable aprovar els apartats a) i b) per separat.

En cas que algú no faci els exàmens o el treball de grup, es considerarà 'No Avaluable'.

En l'examen de recuperació la nota màxima a assolir serà un 'aprovat'.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Discussió de lectures 10% 2 0,08 2, 4

Exàmens 60% 3 0,12 3, 5, 7, 8

Treball en grup 30% 2,5 0,1 1, 6, 9
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