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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. 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.
2. Saber desenvolupar plans d'emergència i de seguretat, elaborar plans de formació i informació destinats a treballadors, incloent la
detecció de necessitats i l'establiment de sistemes d'avaluació i mesures de seguiment; plantejar mesures correctores davant de
riscos de natura química, física o biològica; realitzar avaluacions de riscos i plantejar mesures correctores davant de riscos relacionats
amb càrrega física i mental en la feina; realitzar el disseny d'estudis epidemiològics per identificar factors de risc d'origen laboral,
aplicar els fonaments i manipulació i aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi químic en el món de la higiene.

METODOLOGIES DOCENTS
La metodologia a seguir serà absolutament participativa, pretenem ensenyar que aquesta manera de fer pedagogia és la que
necessitem per fer formació en la prevenció. El professor presentarà un tema que, normalment i prèvia, una base teòrica, haurà de
ser el punt de partida del debat.
Es demanarà també als alumnes que realitizin setmanalment una petita investigació, a travès de mecanismes d'informació , sobre un
tema plantejat. Aquest treball serà escrit, setmanal, individual i tindrà relació amb el tema central de l'acció docent d'aquella
setmana.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Ser capaç de realitzar una planificació d'un procés d'aprenentatge en PRL eficaç a llarg termini. La formació és un aspecte de
prevenció comentat moltes vegades i poques vegades estudiat seriosament.
Pretenem que els alumnes modifiquin el concepte "tradicional" que tenen de la formació (concepte professor que "explica" i els
alumnes "escolten") per introduïr-se en una pedagogia d'adults activa, participativa i que sigui eficaç a llarg termini.
Això vol dir que haurem de buscar els mecanismes més operatius per aconseguir els objectius, i sobretot, és necessari plantejar-se la
formació com un camí per la modificació permanent de conductes.
Això significa buscar tècniques i mètodes per mantenir els coneixements a la memòria activa, possibilitar l'adquisició d'habilitat i,
sobretot, provocar canvis en les actituts.
Volem, amb aquest tema, especialment, presentar una matèria oberta a la experimentació, la participació i la recerca de tècniques
veritablement operatives.
Entenem que la comunicació és, en aquest aspecte, potser la millor "tècnica" per arribar als objectius operatius que ens hem
plantejat. Entenem, en aquest cas, la comunicació, com l'eina fonamental per realitzar una pedagogia veritablement activa. "Parlar" i
"escoltar" poden ser els pocs camins pràctics i amb una notable repercusió que els formadors d'adults han de realitzar a la feina.
D'aquí la importància dels aspectes del procés de comunicació, fonamentalment de les bases emocionals de la comunicació.

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
-CARACTERÍSTIQUES, PROBLEMES, IDEES, PROPOSTES AL VOLTANT DEL "FRACÀS" DE L'ENSENYAMENT DE LA PRL

-L'ENSENYAMENT DELS ADULTS DIFERENCIADA D'ALTRES PEDAGOGIES SEGONS L'EDAT I LA CAPACITAT
D'APRENENTATGE

-QUÈ VOL DIR PLANIFICAR UN PROCÈS D'ENSENYAMENT?

-FASES D'UN PROCÈS D'ENSENYAMENT D'ADULTS, ESPECÍFICAMENT EN EL MÓN DE LA PRL

-L'ANÀLISI DE LA SITUACIÓ D'ENTRADA DELS ALUMNES. PROBLEMES, TÈCNIQUES D'ANÀLISI.

-LA DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS EDUCATIUS. OBJECTIUS DE CONEIXEMENT, DE PROCEDIMIENT I ACTITUDINALS.

-LA QUANTIFICACIÓ DELS TIPUS D'OBJETIUS SEGONS LES NECESSITATS I LES CARACTERÍSTIQUES DE LA
MODIFICACIÓ CONDUCTUAL.
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-MÈTODES I TÈCNIQUES BÀSIQUES PER ACONSEGUIR ELS OBJETIUS. MÈTODOS "REGLATS" I MÈTODES "OBERTS".
ACTUACIÓ DELS FORMADORS I ELS ALUMNES.

-LES CARACTERÍSTIQUES FORMALS DE L'ESPAI DOCENT.

-L'AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ.

-LA COMUNICACIÓ INTERPERSONAL COM A BASE DEL PROCÈS FORMATIU. GRUPS, LIDERATGES, RELACIONS ENTRE
ELS ELEMENTS DEL GRUP.

-LA COMUNICACIÓ DE BASE "EMOCIONAL" COM TRANSMISSORA OPERATIVA DELS CONTINGUTS DOCENTS.
MOTIVACIÓ I REPERCUSIÓ DEL MISSATGE.

-ESCOLES ACTIVES EN COMUNICACIÓ. LES BASES DE LA PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA (PNL) I L'ESCOLA DE
PALO ALTO.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
1. Assistència i participació al grup de classe.
2. Realitació dels petits terballs de recerca setmanals que es presentaràn durant el curs.
3. Presentació d'un treball final que consisteix en una "Planificació de la formació de la PRL d'un grup de treball".
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