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Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ANTONI RIUS CARRASCO

Altres: ROSA MARIA CUADROS DOMÈNECH

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4. Coneixements bàsics i aplicació de la seguretat, higiene i medi ambient.

Transversals:
1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites
adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
2. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes,
aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats formatives Crèdits ECTS
Classes magistrals expositives per part del professor, amb l'explicació dels conceptes, els materials i el pla de treball. 2,0
Realització d'exercicis de forma individual o en equip, recerca d'informació, treball individual d'autoaprenentatge i estudi. 3,5
Tutorització i avaluació 0,5
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Conèixer els conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- Acostumar-se al vocabulari que es fa servir en Seguretat i Salut en el treball.
- Assumir la mentalitat de prevenció que implica.
- Familiaritzar-se amb la lectura, interpretació i compliment de textos legals i normatives.
- Practicar la tècnica fonamental en Prevenció de Riscos Laborals: identificació, eliminació, avaluació, mesures correctores, controls,
...
- Detectar, plantejar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes de tractaments ambientals.
- Conèixer les eines de gestió ambiental i de prevenció de la contaminació.
- Identificar i proposar millores ambientals per processos industrials.
- Conèixer com avaluar productes i millorar-los ambientalment.
- Ser capaç d'avaluar la viabilitat econòmica de les alternatives proposades.
- Utilitzar les eines de comunicació adequades als objectius.
- Presentar en públic el treball realitzat amb les estratègies i els mitjans adequats.
- Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treballar en equip.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 21,0 14.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Seguretat i salut

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
1.1 Conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball.
1.2 Riscos en seguretat.
1.3 Seguretat a la indústria química.
1.4 Riscos en higiene.
1.5 Higiene a la indústria química.
1.6 Riscos en ergonomia.
1.7 Riscos en psicosociologia.

Dedicació: 74 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m
Activitats dirigides: 10h 30m
Aprenentatge autònom: 42h
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Tecnologies ambientals

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

2.1 Introducció a la gestió ambiental a l'empresa.
2.2 Processos més nets.
2.3 Productes més nets.
2.4 aspectes econòmics

Dedicació: 74 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h 30m
Activitats dirigides: 10h 30m
Aprenentatge autònom: 42h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura (Nfinal) es calcularà de la següent forma:

Nfinal = 0,4 * Nexamen + 0,4 * Nexercicis + 0,20 * Nprojecteintegrador

sent: Nexamen la nota de l'examen de final de curs
Nexercicis la nota dels exercicis que s'hauran lliurat durant el curs
Nprojecteintegrador la nota del projecte integrador que s'ha fet durant el curs

En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

És condició necessària per superar l'assignatura realitzar el projecte integrador i presentar els treballs corresponents.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- prevencionintegral.com [en línia]. [Consulta: 01/04/2015]. Disponible a: http://www.prevencionintegral.com/.
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RECURSOS

Enllaç web:
- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. http://www.insht.es/portal/site/Insht/
- Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio
- ICTnet: la comunidad de profesionales. http://ictnet.es/
- Occupational safety & health administration. http://www.osha.gov/as/opa/spanish/index.html
- prevenciointegral.com. www.prevencionintegral.com

Altres recursos:
Apunts de l'assignatura
Generalitat de Catalunya. Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals, 2005
Diversos números del BOE i DOGC
- Mòdul de prevenció de la contaminació a l'empresa. Centre per a l'empresa i el medi ambient. 2003
- Audit and reduction manual for industrial emissions and wastes. Technical reports series nro. 7 (UNEP: United Nations Environment
Programme; UNIDO: United Nations Industrial Development Organization)


