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Prevenció de riscos psicosocials i gestió de conflictes a la 

Universitat de València 

Destinataris: 

PAS/PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

20 h 

Destinataris: perfil professional 

PAS i PDI de la Universitat de València 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 04/10/2021 10:30 - 14:30 

En línia 

2a 18/10/2021 10:00 - 12:00 

3a 21/10/2021 
11:00 - 14:30 

4a 25/10/2021 

5a 28/10/2021 10:00 - 12:00 

6a 04/11/2021 

12:00 - 14:30 
7a 11/11/2021 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

Francisco Atienza González 

Professor Titular Departament Personalitat, Avaluacio i Tract.Psicologics, Facultat de 

Psicologia. Universitat de València. 

Gemma Fabregat Monfort 

Professora Catedràtica DepartamentDret del Treball i de la Seguretat Social, Facultat 
de Dret. Universitat de València. 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

L'objectiu formatiu bàsic és el d'afavorir al personal de la Universitat de València el coneixement en gestió 

i prevenció de riscos psicosocials en el treball, així com donar a conèixer el procediment d'actuació davant 

situacions de risc psicosocial i assetjament laboral seguit a la Universitat de València. 

CONTINGUTS 

Conceptualització de l'estrès i dels riscos psicosocials. 
Principals conseqüències de la gestió de l'estrès i dels riscos psicosocials. 
Gestió dels riscos psicosocials al treball. 
Gestió de l'assetjament laboral i altres situacions de violència al treball. 
Procediment d'actuació davant de situacions de risc psicosocial i assetjament laboral a la UV. 
Concepte jurídic d'assetjament, violència i riscos psicosocials al treball. 
Diferents tipus d'assetjament. 
Règim jurídic de l'assetjament, la violència i els riscos psicosocials en el treball: l'obligació de tutela 
preventiva. 
Les responsabilitats per incompliments en matèria preventiva en relació amb l'assetjament, la 
violència i els riscos psicosocials al treball. 
Responsabilitats de l'ocupador. 
Responsabilitats comandaments, directius i altres treballadors. 

Competències que es desenvoluparan 

 Saber conceptualitzar l'estrès i els riscos psicosocials en el treball. 

 Adquirir els coneixements necessaris relatius a les principals conseqüències associades a la gestió de 
l'estrès i riscos psicosocials en l'àmbit laboral. 

 Integrar coneixements en relació a la gestió eficaç de riscos psicosocials, assetjament laboral i altres 
situacions de violència en el treball. 

 Adquirir coneixements sobre les principals causes de conflictes interpersonals en l'entorn laboral, així 
com el procés de desenvolupament dels mateixos i estratègies d'afrontament més efectives. 

 Conèixer i saber difondre el procediment d'actuació seguit a la UV davant de situacions de risc 
psicosocial i assetjament laboral. 

Mónica Molina Segarra 

Tècnica d'Ergonomia i Psicosociologia delServei de Prevenció i Medi Ambient de la Universitat de València. 

  

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Emplenar activitat d'avaluació d'aprenentatge a través de qüestionari en Aula Virtual. 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 

Professorat responsable 
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