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Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

Coneixement dels conceptes bàsics relacionats amb els riscos laborals

Coneixement dels conceptes de risc, anàlisi, avaluació i gestió

Desenvolupament de casos pràctics a l'entorn dels riscos laborals

Coneixement dels mètodes de treball relacionats amb la gestió de la prevenció dels riscos laborals

Coneixement de la normativa sancionadora en aquestes matèries

Capacitat d'elaborar i analitzar les principals tècniques de recollida de dades i gestió de la prevenció dels
riscos laborals

Analitzar la informació mitjançant tècniques d'anàlisi de dades, amb capacitat de determinar propostes
eficients en aquestes matèries

Competències

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat
integral.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.

Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
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Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
desenvolupant la curiositat i la creativitat.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat:
persones, tecnologia i infraestructures.
Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció
de riscos laborals.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la
seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional
desenvolupant la curiositat i la creativitat.
Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Implementar i avaluar el pla de prevenció de riscos laborals en una organització.
Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

El coneixement de la normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals resulta imprescindible per a una
eficient gestió de la prevenció i la seguretat en el marc laboral. Des de l'entrada en vigor de la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, són moltes les normes de desenvolupament què han
introduït regulacions específiques dels diferents àmbits relacionats amb la prevenció dels riscos i la protecció
de la seguretat i la salut dels treballadors.

En aquest sentit, es planteja l'assignatura com a una aproximació inicial al coneixement de la normativa
reguladora de la relació laboral per a establir com a nucli central l'anàlisi i estudi de la normativa específica en
matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta estructura té les següents parts fonamentals:

- Normativa reguladora de la relació laboral

- Normativa específica reguladora de la prevenció dels riscos laborals

- Normativa penal relacionada amb la prevenció dels riscos laborals

- Casos pràctics en aquestes matèries

BLOC 1

Normativa laboral

Relació laboral individual

Relacions laborals col·lectives

Casos pràctics en aquestes matèries

Nocions de dret laboral
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Nocions de dret laboral

Legislació bàsica de relacions laborals

BLOC 2

Normativa reguladora de la prevenció dels riscos laborals

Normativa reguladora del dret sancionador en matèria de prevenció de riscos laborals

Casos pràctics en aquestes matèries

Sistema espanyol de seguretat social

Normativa sobre prevenció de riscos laborals

BLOC 3

Organització i gestió dels riscos laborals

Vigilància de la salut dels treballadors

Investigació dels accidents i malalties professionals

Casos pràctics en aquestes matèries

Organització de la prevenció a Espanya

Responsabilitats en matèria preventiva

BLOC 4

Dret penal i riscos laborals

Delictes contra els drets dels treballadors

Casos pràctics en aquestes matèries

Responsabilitats en matèria preventiva

Metodologia

La metodologia a seguir al llarg de la implementació de la docència serà mixta: explicació per part la persona
docent i alhora interacció amb l'alumnat mitjançant el sistema de pregunta/resposta en les sessions de teoria.
Als continguts pràctics, en canvi, hi haurà un clar protagonisme de l'alumnat, ja que la persona docent només
oferirà les qüestions inicials i farà de suport al llarg del treball individual o en grup de l'alumnat. Es tracta de fer
un sistema simultani d'ensenyament-aprenentatge de l'alumnat, que esdevé un tipus d'entrenament per a
afrontar en les millors condiciones les proves de teoria i pràctica de final de bloc.

En funció de la mida del grup, també es pot fer la tècnica de dinàmica de grups amb portaveu per a valorar el
treball en equip.

En cadascun dels blocs temàtics, es farà el mateix esquema:

• Presentació amb guió.

• Plantejament de qüestions bàsiques a aprendre.

• Exposició de continguts.

• Realització de supòsit pràctic.
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• Resum elements essencials del tema.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Tipus: Autònomes

Resolució de casos pràctics. Realització de treballs. Estudi personal 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Sistema d´avaluació de l´assignatura

Proves escrites i/o orals- 40% de la nota final (4 proves / 10% cada prova)

Cada professor fa una prova de 4 preguntes.

Casos pràctics- 60% de la nota final

Nota Final

Les diferents proves escrites i/o orals faran mitjana i es necessari obtenir un 5 (de nota mitja) per poder sumar
la nota ponderada dels Casos Pràctics i Exercicis a la nota ponderada de les proves. L'alumnat que obtingui
una puntuació final inferior al cinc s´haurà d´examinar de tota la matèria a la recuperació.

Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà
fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts
del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes
de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant
això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Lliurament dels exercicis i treballs realitzats per l'alumnat 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11

Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements
adquirits per l'estudiant

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
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Bibliografia

Codi Electrònic

Prevenció de Riscos Laborals

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales

Materials disponibles mitjançant l'aula moodle de l'assignatura:

- Entrega per part del docent de materials en formats varis (PPT, DOC, PDF)

- Documents (Citacions i Referències)

- Instruccions per resums i comentaris de text

- Dossier de recursos (llocs web d'interès)

Bibliografia: (Es facilitarà a l'alumne un document amb bibliografia complementària. Disponible a CV).
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