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  Curs general de prevenció de riscos laborals 

Destinataris: 

PAS/PDI 

Modalitat: 

Mixta 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

30 h (4 + 26) 

Destinataris: perfil professional 

PAS i PDI de la Universitat de València 

Calendari de realització 2a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 14/10/2021 

09:00 - 11:00 En línia 
2a 29/10/2021 

Formació síncrona i asíncrona 

 

Professorat responsable 

Mª Teresa Palmer Navarro 

Infermera del Servei de Prevenció i Medi Ambient. 

 
Patricia Martínez Santos 

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

OBJECTIUS 

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 UVEG, d'acord amb el PLA 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE L'UVEG, aprovat per Junta de Govern el 01-12-2009. 

CONTINGUTS 

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 

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 psicosocials 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 

Realització d'un examen final. 

Assistència al 85% de les hores síncrones o presencials, visualització del 100% dels continguts en línia i la 

superació de les proves d'avaluació fixades. 
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