
 

Matèria Transversal curs 2022-2023 (3 ECTS). 

Taller pràctic de prevenció de riscos laborals en el medi natural i les empreses del sector 
agroalimentari, ramader i forestal.  

Taller práctico de prevención de riesgos laborales en el medio natural y las empresas del 
sector agroalimentario, ganadero y forestal.  

Practical workshop on Labor Risk Prevention in the natural environment and in the 
agricultural, livestock, forestry and agri-food industries. 

 

Professorat: Carmen Iglesias Rodríguez i professionals experts en la matèria. 

Taller adreçat a estudiants que vulguin promoure comportaments segurs i saludables als llocs de 

treball y que estiguin interessades a participar de manera activa i qualificada en tasques de gestió 

de la prevenció de riscos laborals en el medi natural i les empreses del sector agroalimentari, 

ramader i forestal. 

Classes presencials dimarts i dijous de 16-18h, (4 de octubre - 10 de noviembre de 2022). 

Aula: A.1.3 antiga sala d’usuaris ed. principal 

Preu oficial del crèdit ECTS 

Plaçes ofertades: 25  

 

El temari del curs és el que estableix el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el 

reglament dels serveis de prevenció, a l’annex IV apartat B (“Contingut mínim del programa de 

formació per a l’exercici de les funcions del nivell bàsic”. 

I. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. 
II. Riscos generals i la seva prevenció. 
III. Riscos específics i la seva prevenció en el medi natural i les empreses del 

sector agroalimentari, ramader i forestal. 
IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. 
V. Primers auxilis. 



Sistema d’avaluació 

Individual (30%) 

• Proba escrita 20%. 
• Asistencia i participació en las classes sortides, seminaris i xerrades. 

 
 ≥ 80% -> 10% 

  80% - 50% -> 5% 
  ≤ 50% -> 0% 

 
Colaborativa (70%) 

 
• (30%) Disseny d’un Pla de Seguretat i Salut (PSS) relacionat amb el medi 

       natural i les empreses del sector agrari, ramader i forestal  
• (30%) Fotosafari o àlbum gràfic sobre situacions de risc laboral, tot plantejant 

            mesures de prevenció i control adients a cada cas. 
• (10%) Presentació oral del treball colaboratiu 


	III. Riscos específics i la seva prevenció en el medi natural i les empreses del sector agroalimentari, ramader i forestal.

