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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

L'assignatura d'anàlisi del risc suposa un dels marcs conceptuals clau de cara a comprendre les dinàmiques
actuals dels sectors de seguretat i prevenció. Aquesta assignatura té com a objectiu oferir a l'alumne els
conceptes bàsics relacionats amb els fenòmens de transformació social que tenen relació amb la configuració
dels marcs d'incertesa, així com guiar l'alumne a través dels últims avenços científics que ofereixen noves
metodologies de govern així com nous riscos intra- sistèmics.

L'assignatura començarà assentant les bases conceptuals de risc i incertesa des d'una aproximació
epistemològica per a continuació endinsar-nos a analitzar algunes de les aproximacions actuals al fenomen,
prestant una especial atenció a "la societat del Risc" d'Ulrich Beck, la noció de riscos manufacturats de
Anthony Giddens, el temps post-normal de Ziauddin Sardar a la ciència Post-normal de Jerome Ravetz i Silvio
Funtowicz

A continuació, es desplegarà la relació d'aquests conceptes més metateórics amb alguns dels debats actuals
més controvertits com els relatius a la relació entre societat i tecnologia, el canvi climàtic, les migracions
forçoses, els nous processos industrials o la cristal·lització de noves tecnologies com la bio-tecnologia i la
nanotecnologia.

Finalment i com a punt final de l'assignatura analitzarem diverses aproximacions a la governança del risc
focalitzant el nostre esforç en la proposta de Klinke i Renn per a continuació analitzar les formes i estratègies
de comunicació del risc explorant al seu torn la noció de principi de precaució.

Analitzar el paper de les Ciències Socials (CCSS) en el coneixement sobre el risc.
Conèixer el debat metodològic en el si de les disciplines científiques
Conèixer els conceptes associats al risc, així com els models teòrics que l'acompanyes: Riscos
Sistèmics, Riscos manufacturats, societat del risc, ciència postnormal així com la seva aplicabilitat
pràctica
Interiorització i adaptació dels conceptes de risc, anàlisi de riscos, governança, Prevenció ...
Desenvolupament de casos pràctics a partir d'aquests conceptes.

Conèixer els processos de presa de decisió i les seves diferents implicacions en l'àmbit del Risc
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Conèixer els processos de presa de decisió i les seves diferents implicacions en l'àmbit del Risc
Analitzar les estratègies discursives existents per fer front a diversos tipus de risc.

Competències

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.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
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.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual específic, que compta amb vuit unitats didàctiques, cadascuna
de les quals cobriria un espai temporal de 2 setmanes. Cada Unitat didàctica comptarà, a part del propi temari
inclòs en el Manual amb una lectura obligatòria per mòdul, més altres lectures de caràcter voluntari i activitats
tipus documental.

Temari

Contingut
Unitat Didàctica 1
1.1 Introducció
1.2 El risc avui
1.3 Una breu història del risc
1.4 Definició de Risc
Exercicis d'Avaluació

Unitat Didàctica 2
2.1 Extensió del Risc
2.1.1 Àmbit material / objectiu de l'extensió del risc
2.1.2 Àmbit subjectiu de l'extensió del risc
2.1.3 Conclusions
Exercici d'autoavaluació de la unitat didàctica 2

Unitat Didàctica 3
3.1 De la societat Post-industrial a un nou model social
3.2 Sobre la incertesa
3.2.1 La complexitat
3.2.3. El caos
2.2.4 Les contradiccions
Exercicis d'autoavaluació de la unitat didàctica 3

Unitat Didàctica 4
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Unitat Didàctica 4
Introducció
2. definició de risc
3. Elements de la noció de risc
4. Contemporaneïtat del risc tecnològic
Exercicis autoavaluació Unitat didàctica 4

Unitat Didàctica 5
5.1 Introducció
5.2. La ciència de l'era post-Normal
5.2.1. Extensions de les comunitats de parells
5.3 Orígens de la Governança anticipatòria
5.4 Introducció a la governança:
5.5 Governança en xarxa
5.5 Avaluació per a l'Aprenentatge Aplicat
5.6 Cap a la governança anticipatòria en el context dels Post-normal
5.7 Conclusions
Exercicis Auto- Avaluació Unitat Didàctica 5

Unitat didàctica 6
1. Introducció
6.2. Principals característiques dels riscos sistèmics
6.3. Avaluació de Risc Sistemàtic
6.3.1 Inclusió de criteris d'avaluació addicionals

Unitat didàctica 7
7.1 La necessitat de deliberació en la gestió de riscos
7.2 Implicacions per als responsables polítics

Unitat didàctica 8
8.1 El principi de Precaució

Metodologia

Amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una
metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema,
a més d'alguns documentals i classes via webex on el professor esbossi els principals punts de cada tema,
amb l'objectiu de generar debats sobre els mateix.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al
temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Video Classes 12 0,48 1, 2, 4, 5

Tipus: Supervisades
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Discussions temàtiques als Forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Autònomes

Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant:

Treball Individual (25% de la nota global)

Utilitzant les categories del risc i el sistema de classificació proposat en el Manual, aquest treball tindrà una
extensió mínima de 20 pàgines (annexos a part) a Times New Roman 11 amb un interlineat de 1.15 i marges
normals i justificat. El treball haurà d'incloure un mínim de 15 citacions bibliogràfiques (APA 6TH edition), així
com un índex automatitzat i el seu lliurament es farà en format PDF a través de l'Aula Moodle. I ha d'incloure
no només el context, antecedents, categories i classificació del risc en qüestió, sinó que a més haurà de
proposar un sistema de govern d'aquest en base a les metodologies descrites al Manual.

Treball Grupal (25% de la nota global)

En grups de màxim de 4 persones s'haurà de realitzar un treball, basat en l'anàlisi d'un risc concret, a escollir
per l'alumne, utilitzant les categories del risc i el sistema de classificació proposat en el Manual, aquest treball
tindrà una extensió mínima de 25 pàgines (annexos a part) a Times New Roman 11 amb un interlineat de
1.15, marges normals i justificat. El treball haurà d'incloure un mínim de 25 citacions bibliogràfiques (APA 6TH
edition), així com un índex automatitzat i el seu lliurament es farà en format PDF a través de l'Aula Moodle. I
ha d'incloure no només el context, antecedents, categories i classificació del risc en qüestió, sinó que a més
haurà de proposar un sistema de govern d'aquest en base a les metodologies descrites al Manual.

Es valorarà:

Correcció ortogràfica i gramatical
L'ús de vocabulari i conceptes específics de l'assignatura
Profunditat de l'Anàlisi
Concreció de la proposta de metodologia de governança
Originalitat del contingut (la inclusió de plagis suposa un zero a la nota)

Prova final de l'assignatura (50% de la nota global)

La prova constarà de preguntes tipus test i per desenvolupar i es basarà en els continguts dels 8 temes del
manual més les lectures de caràcter obligatori.

REAVALUACIÓ

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 en 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.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada omplint el
document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

PLAGI
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Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es
qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà
suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta
forma i per aquest procediment no seran recuperables.

Nota:

Tant la metodologia docent com l'avaluació prevista en aquesta guia podrà ser modificada en funció de
l'evolució de possibles pandèmies o circumstàncies que impedeixin el desenvolupament presencial de
l'assignatura

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Prova d'avaluación continuada 1 i 2 (Treball Individual) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Prova d'avaluación continuada 3 i 4 (Treball en Grup) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365
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