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Taller de Prevenció de Riscos Laborals (curs 2021-2022)
Activitat amb reconeixement acadèmic de crèdits (1 ECTS)
El Taller de Prevenció de Riscos Laborals està adreçat prioritàriament a persones estudiants
de grau universitari. Ofereix una perspectiva genèrica al món preventiu a les empreses i una
visió sobre els equipaments, la normativa i altres aspectes pràctics que faciliten l’assoliment
del coneixement en matèria de prevenció. La superació del curs dona dret a obtenir 1 crèdit
ECTS pels estudis de grau i a obtenir el Certificat de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos
Laborals. Aquesta formació està reglamentada per la normativa Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, que
aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals.

ÍNDEX
1. OBJECTIU FORMATIU
2. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL CURS
3. METODOLOGIA
4. PROFESSORAT
5. OBJECTIUS ESPECÍFICS
6. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
7. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
8. CALENDARI, DURADA I HORARI
9. PLACES I PREU
10. INSCRIPCIÓ

1. OBJECTIU FORMATIU
Transmetre els coneixements preventius i legals en matèria de prevenció per poder adquirir
una cultura preventiva que ofereixi a les persones estudiants ser més competitives en les
seves sortides professionals en tots els àmbits. Capacitar per al desplegament de les
tasques i funcions assignades al responsable de prevenció de riscos i salut laboral de nivell
bàsic de l’empresa.

2. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL CURS
El contingut d’aquest taller és el reflectit en l’annex IV del Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, que aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos laborals.
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I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
a) El treball i la salut: els riscs professionals. Factors de risc.
b) Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals.
Altres patologies derivades del treball.
c) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals. Drets i deures
bàsics en aquesta matèria.
II. Riscs laborals i la seva prevenció
a) Riscs relacionats amb les condicions de seguretat.
b) Riscs relacionats amb l’ambient interior de treball.
c) La càrrega de feina, la fatiga i la insatisfacció laboral.
d) Sistemes elementals de control de riscs. Protecció col·lectiva i individual.
e) Plans d’emergència i evacuació.
f) El control de la salut dels treballadors.
III. Riscs específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l’activitat de
l’empresa
IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscs
a) Organismes públics relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
b) Organització del treball preventiu: «rutines» bàsiques.
c) Documentació: recull, elaboració i arxiu.
V. Primers auxilis

3. METODOLOGIA
El taller té un enfocament teòric-pràctic amb exercicis, simulacres de proves, materials
audiovisuals i una continuada interacció i participació de les persones assistents. Consta
de 30 hores, 18 hores de classe presencials i 12 hores de feina individualitzada fora de
l’aula, sobre aspectes treballats a les sessions.
El curs es completa amb una sessió pràctica d’extinció de foc real. Caldrà una assistència
mínima del 80% i aprovar el test final sobre el contingut teòric treballat per superar
l’activitat. La seva superació donarà dret al reconeixement d’ 1 ECTS pels estudis de grau
i a l’obtenció del Certificat d’Aprofitament de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.

4. PROFESSORAT
Alicia Castella: Titulada universitària. Tècnica Superior en Prevenció de Riscos laborals.
Més de vint anys d’experiència en el mon de la prevenció, avaluant processos d’higiene
industrial, seguretat industrial i Ergonomia i Psicosociologia. Està acreditada per a la
elaboració de PAU’s (Plans d’Autoprotecció), tant d’àmbit local com nacional. Amplia
experiència en processos de formació preventiva i en la implantació de models de gestió
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moderns en matèria preventiva. Treballa actualment com a tècnica responsable de l’àmbit
de la Psicosociologia i Ergonomia a la UAB, dins el Servei de Prevenció propi de la
Universitat.
Sergi Perallón: Titulat universitari. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Àmplia
experiència en el món de l’Autoprotecció participant i valorant projectes dins aquesta
matèria. Tècnic acreditat per a elaboració de PAU’s, (Plans d’Autoprotecció), tant d’àmbit
local com nacional. Àmplia experiència en l’àmbit de la prevenció en totes les seves
especialitats. Àmplia experiència en processos de formació preventiva i en la implantació de
models de gestió moderns en matèria preventiva. Treballa actualment com a tècnic
responsable de l’àmbit de l’Autoprotecció a la UAB, dins el Servei de Prevenció propi de la
Universitat.
Jordi Pascual. Titulat universitari. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Tècnic
acreditat per a elaboració de PAU’s (Plans d’Autoprotecció), tant d’àmbit local com nacional.
Àmplia experiència en el món de la prevenció i l’autoprotecció, així com en la implantació de
models de gestió moderns en matèria preventiva. Experiència formativa en el món de la
prevenció dins l’àmbit universitari i laboral. Treballa actualment a la UAB com a tècnic
responsable dels àmbits de Coordinació d’Activitats Empresarials i d’Anàlisi d’Accidents i
Incidents, dins el Servei de Prevenció propi de la Universitat.

5. OBJECTIUS ESPECÍFICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conèixer els conceptes teòrics bàsics sobre Prevenció de Riscos Laborals.
Aprendre la normativa elemental de seguretat i salut.
Saber identificar i valorar els riscos presents a un lloc de treball.
Saber proposar mesures preventives específiques segons normativa.
Diferenciar entre accident de treball i malaltia professional
Classificar els diferents riscos general en funció de la seva naturalesa
Conèixer els principals recursos relacionats amb el serveis de prevenció
Conèixer les primeres actuacions de socors relacionades amb una emergència.
Adquirir els coneixements i competències requerides per l’exercici de les funcions de
Tècnic de Prevenció de riscos Laborals, de nivell bàsic.

6. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
• Capacitar les persones participants en promoure els comportaments segurs i la correcta
utilització dels equips de treball i protecció.
• Fomentar l’interès i la cooperació de les persones treballadores en l’acció preventiva.
• Capacitar les persones assistents amb les eines i els materials necessaris per una
òptima preparació i integració de les competències que s’hi avaluen.
• Contribuir al creixement professional i personal de l’alumnat de la UAB.
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7. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Fomentar el desenvolupament i la integració d’un conjunt de competències,
organitzatives i preventives, de gestió del canvi, orientació estratègica, comunicatives i
interpersonals, aplicables a diferents contextos laborals i en diferents sectors del mercat
laboral.

8. CALENDARI, DURADA I HORARI
•
•
•
•

Data d’inici: 08/02/2022.
Data de finalització: 15/03/2022.
Sessions: 8, 15, i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març de 2022 (6 sessions, sempre en
dimarts).
Horari: de 15.00 a 18.00h.

•

Lloc: Aula 1-2 de l’Escola de Postgrau de la UAB.

9. PLACES I PREU
El curs tindrà un màxim de 30 alumnes i un preu de 30 € per persona. Les places s’aniran
adjudicant per ordre d’inscripció.

10. INSCRIPCIÓ
Per accedir al curs i poder realitzar el procés d’inscripció, caldrà completar el formulari
d’inscripció que s’ha publicat. En el mateix formulari consta el número de compte corrent
bancari on cal ingressar l’import de la matrícula, i també caldrà adjuntar-hi el comprovant
de pagament corresponent. La data de límit per fer les inscripcions serà el 4/02/2021. La
comunicació de les admissions es realitzarà per ordre d’inscripció.
En cas de superar la demanda de places, es donarà prioritat a l’alumnat de grau.
Per qualsevol dubte o aclariment pots enviar un correu electrònic a l’adreça:
rac.so@uab.cat

Servei d’Ocupabilitat de la UAB – Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral
Plaça Cívica, Edifici RR, Planta Primera · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona, Spain
T +34 93 586 89 70
rac.so@uab.cat
www.uab.cat/ocupabilitat
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