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1. Identificació del curs 
 
Nom: Seguretat i Salut en les tasques d’investigació 
Hores de formació: 5 hores (acreditables per 15 amb avaluació superada). 
Dates d’impartició: 24 de novembre de 2016 
Idiomes d’impartició : Castellà 
Places ofertades: 50 modalitat presencial  
 100 modalitat a distància 
  
Professorat:  
 
Jesús Miralles Castelló, Tècnic superior en seguretat en el treball, Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental 
Rafael Vilar Zanon, Tècnic superior en ergonomia i psicosociologia aplicada, Oficina de Prevenció i 
Gestió Mediambiental 
Javier Calbo Paús, Tècnic mitjà de gestió mediambiental, Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental 
 
 
2. Motivació 
 
Amb aquest curs l’alumnat aprendrà els conceptes bàsics de prevenció de riscos laborals i sabrà 
identificar els factors de risc que pot trobar en la seua activitat de taller, laboratori o despatx. També es 
donen indicacions de la Universitat Jaume I sobre gestió de residus, assistència sanitària i actuacions en 
casos d’emergència. 
 
 
3. Requisits 
 
Estar matriculat en un programa de doctorat de la Universitat Jaume I a l’empara del RD99/2011. 
 
 
4. Competències i destreses personals 
Es preveu que l’alumnat assolisca una sèrie de competències transversals relacionades amb la seguretat i 
responsabilitat en l’aplicació de la metodologia de recerca. Amb caràcter general: 

• Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i mètodes d’investigació 
relacionats amb el dit camp. 

• Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes. 
• Capacitat per a fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, 

social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement. 
D’aquesta manera, amb aquest curs es pretenen desenvolupar les següents capacitats i destreses personals 
entre l’alumnat de doctorat: 

• Trobar preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex. 
• Integrar coneixements, enfrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada. 
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5. Continguts 
 

Introducció 
Marc normatiu. Integració de l’activitat preventiva 
Drets i deures 
Principis de l’acció preventiva 
Coordinació d’activitats empresarials 
Recursos preventius 
Instruccions de seguretat i salut en el treball de l’UJI 

Riscos laborals 
Origen i factors de risc. Factor humà. 
Lloc de treball 

Recomanacions de treball segons tipus de risc. 
Risc químic 
Risc mecànic 
Risc biològic 
Risc elèctric 
Emmagatzematge 

Emergències 
Incendi. Explosió. Vessaments. Accidents... seqüències d’actuació 
Protecció front al foc: extintors, BIEs… 

Seguretat viària 
Riscos laborals 

Condicions ambientals: 
Temperatura 
Humitat 
Il· luminació 

Aspectes ergonòmics del lloc de treball. Maneig de càrregues 
Treball PVD 
MMC 
Postures 

Aspectes psicosocials del treball 
Aspectes generals 
Assetjament laboral i sexual  

Centre Sanitari, reconeixements mèdics, maternitat, lactància 
Vigilància de la salut 

Gestió de residus 
Marc normatiu: que es un residu, obligacions del productor, responsable del residu 
Tipus de residus que es generen 
Emmagatzematge de residus: 

Incompatibilitats 
Envasos 
Etiquetes 
Llocs 

Vaig a generar un residu: que cal fer? 
Tinc un residu: que faig amb ell? 

 



 

Pla de Formació Transversal de l’Escola de Doctorat 
Curs acadèmic 2016/2017 

 

 

 

 

 

 3

 

6. Metodologia docent 
 
Es disposarà d’un curs a la plataforma “Aula Virtual”  de la Universitat Jaume I per al seguiment de 
l’assignatura i com a eina de comunicació amb l’alumnat (https://aulavirtual.uji.es/). 
Es recomana la realització del curs en la modalitat presencial (mínim d’assistència obligatòria 80%). Es 
podrà també seguir els continguts del curs de manera autònoma (modalitat a distància) mitjançant els 
materials disponibles a l’Aula Virtual. 
 
 
7. Avaluació 
 
Per a tot l’alumnat (presencial i a distància), l’avaluació es realitzarà a partir d’una prova consistent en un 
questionari online sobre els continguts del curs. Aquesta prova es gestionarà amb la plataforma “Aula 
Virtual”.  
 
 
8. Horari i aules 
 
9:00 - 10:30 hs, Jesús Miralles 

Introducció 
Riscos laborals 
Recomanacions de treball segons tipus de risc 

 
10:30 - 11:00 hs, Descans 
 
11:00 - 12:00 hs, Jesús Miralles 

Emergències 
Seguretat viària 
 

12:00 - 13:00 hs, Rafael Vilar 
Riscos laborals 
Centre Sanitari, reconeixements mèdics, maternitat, lactància 

 
13:00 - 14:00 hs, Javier Calbo 

Gestió de residus 
 
 
FF0008CC- Sala d’Actes de l’ Edifici del Consell Social i Escola de Doctorat 
 
 
9. Materials 
 
Els materials específics es trobaran a l’aula virtual del curs. 


