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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Reconèixer i identificar la legislació en salut laboral i estar en condicions de poder seguir les actualitzacions.
2. Reconèixer l'estructura del sistema preventiu: organismes públics amb competències i mútues, reconèixer i interpretar la legislació
i normativa tècnica específica en matèria de seguretat en el treball i disposar dels coneixements tècnics suficients per efectuar
avaluacions de risc i plantejar mesures correctores davant perills generals relacionats amb els llocs de treball, instal·lacions, equips de
treball, risc d'incendi i explosió. Reconèixer algunes tècniques afins a la prevenció: seguretat en el producte, gestió de bens
patrimonials i seguretat vial, i reconèixer les tècniques de comunicació en matèria de prevenció de riscos laborals.
3. Ser capaç de diferenciar entre accidents de treball, malalties professionals i malalties relacionades amb el treball.

METODOLOGIES DOCENTS
De les 75 hores de càrrega docent de l'alumne en aquesta assignatura, 20 hores es dedicaràn a les classes magistrals, en les que el
professor presentarà els aspectes més rellevants de cadascún dels temes del programa, identificant els àmbits amb major
conflictivitat i tensió pràctica per a que puguin ser objecte de treball d'investigació dels alumnes.
Les últimes 2-3 classes presencials, els alumnes exposaràn de forma individual o en grups (màxim 2-3 persones) i durant un temps
limitat (10-15 minuts en funció de la configuració del grup) un d'aquells aspectes més conflictius.
Durant el trimestre es realitzaran, com a mínim, tres tutories per grup.
En quant al material docent, cada tema del programa vindrà acompanyat de:
Exposició de power point i, segons els casos, guió teòric explicatiu de cada tema, a ser possible una "sentència" clau o especialment
rellevant sobre cada tema conflictiu.
Per l'exàmen, el material d'estudi també inclourà les presentacions dels diferents grups.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
-Definir els conceptes bàsics de la disciplina.
-Delimitar els sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals (interns i externs).
-Explicar la protecció dels treballadors especialment sensibles.
-Definir la coordinació d'activitats en matèria de seguretat i salut laboral, així com delimitar els diferents mitjans de coordinació.
-Analitzar els sitemes de control de l'eficàcia de l'activitat preventiva: auditoria i inspecció de treball.
-Analitzar el sistema de responsabilitats de l'empresari, prevencionista i treballador.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

27,0

36.00

Hores aprenentatge autònom

48,0

64.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS
-CONCEPTES BÀSICS DE DRET DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL
Descripció:
FONTS DEL DRET I SISTEMA JUDICIAL ESPANYOL.

-ACCIDENT DE TREBALL, ENFERMETAT PROFESSIONAL I RISC DERIVAT DEL TREBALL
Descripció:
CONCEPTUALITZACIÓ I DIFERENCIACIÓ.
ÀMBIT SUBJECTIU D'APLICACIÓ DE LA NORMA.

-VIGILÀNCIA DE LA SALUT I FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT LABORAL

-TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES (TES)

-SITUACIONS D'ESPECIAL RISC: LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS

-ÍTER PREVENTIU: AVALUACIÓ, PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PREVENCIÓ
Descripció:
ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ INTERNS I EXTERNS.

-DRETS COL·LECTIUS DELS TREBALLADORS EN SEGURETAT I SALUT LABORAL
Descripció:
FORMES DE CONTROL PÚBLICA I PRIVADA DE LA SEGURETAT I SALUT LABORAL.

-RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

-EXPOSICIONS DELS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
-Exposició del treball (50%)
-Exàmen Final (50%)

BIBLIOGRAFIA
Bàsica:
- Coord. Luque Parra, Manuel. Responsabilidades en materia de seguridad y salud laboral : propuestas de reforma a la luz de la
experiencia comparada. Madrid: La Ley, 2008. ISBN 9788497259408.
- Luque Parra, Manuel. "Marco jurídico, obligaciones principales y responsabilidades en materia". Salud Laboral, Conceptos y técnicas.
Barcelona: Masson, 2014. Capítol 3. Pp 83-100.

RECURSOS
Altres recursos:
IUSLabor: secció seguretat i salut laboral: www.upf.edu/IUSLabor
Selección de normas
Selección de sentencias
Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (selección)
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