Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa)

Curs general de prevenció de riscos laborals
Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X)
Curs / Curso

X

Taller

Seminari / Seminario

Grup de treball / Grupo de Trabajo

Jornada

Conferència / Conferencia

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X)
Presencial

En línia / En línea

X

Mixta

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X)
Espanyol / Español

X

Valencià / Valenciano

Duració (hores) /Duración (horas)

X

Anglés / Inglés

30 Edicions (número) /Ediciones (número)
4 + 26

1ª

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada
una de las sesiones)
Sessió /

Data / Fecha

Sesión

1ª

07/05/2019

2ª

21/05/2019

Horari / Horario

Lloc / Lugar

09:00 - 11:00

Aula 1.2 CFQ

Destinataris: perfil professional (detallar) /Destinatarios: perfil profesional (detallar)
PAS i PDI de la Universitat de València.
Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa

Nom/Nombre

Josefa Navarro Bellido

Breu CV/CV breve

Infermera d’empresa del Servei de Prevenció i Medi Ambient.

Nom/Nombre

Verónica Saiz Sapena

Breu CV/CV breve

Tècnica mitjana de prevenció de riscos laborals del Servei de Prevenció i
Medi Ambient.

Nom/Nombre

Regina Bernabeu Ortolá

Breu CV/CV breve

Tècnica mitjana del Servei de Prevenció i Medi Ambient.
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos
Aquest curs en línia està promogut pel Servei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat
de València i organitzat conjuntament amb el Servei de Formació Permanent. El curs té la
seua raó de ser en les necessitats següents:
•

Complir amb l'obligació legal establida a l'article 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de
Riscos Laborals: formació teòrica, pràctica i específica durant la jornada de treball del
personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

•

Integrar la Seguretat i Salut en el Treball dins del Sistema de Gestió de la Universitat de
València, d'acord amb el PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'UVEG, aprovat
per Junta de Govern el 01-12-2009.

El curs està dividit als següents mòduls:
•
•
•
•
•
•
•

Introducció.
Gestió de la prevenció.
Ergonomia y Psicosociologia.
Higiene Industrial.
Seguretat en el treball.
Vigilància de la salut.
La veu (opcional personal PDI).

Competències que es desenvoluparan / Competencias que se desarrollarán
−
−
−
−
−
−
−
−

Conèixer la legislació bàsica en prevenció de riscos laborals.
Identificar els factors de risc lligats a les condicions de seguretat que hi ha en els seus llocs
de treball i les mesures bàsiques de prevenció.
Identificar els paràmetres principals de les condicions ambientals de l'entorn de treball.
Valorar les condicions de confort i risc. Aplicar les mesures preventives.
Conèixer els conceptes bàsics, els factors de risc ergonòmics i les mesures preventives
corresponents.
Obtindre una visió general dels principals factors de riscos psicolsociales que afecten i dels
recursos de que es disposen per fer-los front.
Conèixer i comprendre diferents conceptes relacionats amb la salut laboral.
Comprendre la funció sanitària preventiva de la Vigilància de la Salut laboral i la seua
especificitat a la Universitat de València.

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de
evaluación de la actividad (obligatorio)
El procediment d'avaluació de l’activitat consistirà en la realització d'un examen final de tot
el curs.
Assistència al 85 % de les hores presencials, i superació de les activitats fixades.
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