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RESUM
Les pràctiques externes tenen com a objectiu que l'estudiant adquirisca particularment en servicis de
prevenció propis o aliens d'empreses de tots els sectors. Encara que les pràctiques externes poden
vincular-se més directament amb alguna de les especialitats cursades en el màster, té interés que
l'estudiant participe en totes les distintes activitats de prevenció que es duguen a terme en els
corresponents servicis.

CONEIXEMENTS PREVIS

43587 Pràctiques externes

1

Guia Docent
43587 Pràctiques externes

Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Per a cursar aquesta matèria és requisit necessari haver superat almenys 48 crèdits de matèries
obligatòries, i haver-se matriculat dalmenys una de les matèries d'especialitat (Seguretat en el Treball,
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada y/o Higiene Industrial). L'assignació del tutor acadèmic per al
desenvolupament de les practiques externes, així com l'elecció del centre de pràctiques, seguirà
procediments prèviament establits per la Comissió de Coordinació Acadèmica del títol de Màster

COMPETÈNCIES
2161 - M.U. en Prevenció de Riscos Laborals 12-V.2

- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Ser capaç d'analitzar de manera crítica problemes i necessitats considerant diferents contextos i
particularitats, i elaborar recomanacions atingentes.

- Cercar i seleccionar informació en bases de dades i documents de caràcter científic i professional
vinculats amb la intervenció familiar, i tenir capacitat per a sintetitzar-la i interpretar-la.

- Estructurar, redactar i presentar adequadament de manera verbal i no verbal informes científics i
professionals, integrant elements teòrics i metodològics amb resultats i discussió.

- Treballar en equips multidisciplinaris reproduint contextos reals vinculats amb el benestar social i la
intervenció familiar, aportant i coordinant els propis coneixements amb els de professionals d'altres
àrees, des d'una posició critica amb caràcter constructiu.

- Planificar, assessorar i prendre decisions amb criteris ètics i legals.
- Desenvolupar la capacitat per a analitzar nous problemes de forma rigorosa i sistemàtica.
- Desenvolupar la capacitat d'iniciativa, pensament crític i creativitat.
- Ser capaç d'exercir les funcions pròpies de la prevenció de riscos laborals de nivell superior en les
especialitats de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial y/o Ergonomia i Psicosociologia Aplicada
tal com s'arrepleguen en l'article 37 del Capítol VI del Reglament dels Servicis de Prevenció (RD
39/1997 de 17 de gener) , i en particular les que es detallen en les competències CE2 a CE8.

- Ser capaç de promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
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- Saber analitzar necessitats i demandes dels destinataris de les funcions del tècnic en PRL
considerant diferents contextos.

- Ser capaç de mesurar i obtindre dades rellevants per al diagnòstic organitzacional en matèria de
riscos laborals.

- Ser capaç de planificar l'acció preventiva i proposar mesures per al control i reducció dels riscos.
- Ser capaç de vigilar el compliment dels programes de control i reducció de riscos i efectuar
personalment les activitats de control de les condicions de treball que tinga assignades.

- Ser capaç de dirigir les actuacions a desenrotllar en casos d'emergència i primers auxilis.
- Ser capaç de realitzar activitats d'informació i formació de caràcter general, a tots els nivells, i en les
matèries pròpies de la seua àrea d'especialització.

- Ser capaç de col·laborar, si és el cas, amb altres funcions i competències pròpies dels servicis de
prevenció.

- Ser capaç de realitzar busques en la literatura científica i d'analitzar i interpretar rigorosament els
resultats dels estudis científics duts a terme en l'àmbit de la seguretat i salut en el treball.

- Ser capaç d'aplicar els fonaments i mètodes de la investigació qualitativa i quantitativa per a l'estudi i
anàlisi dels elements relacionats amb la prevenció de riscos laborals en tots els seus nivells
d'actuació.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
1. Col·laborar i/o desenvolupar les tasques pròpies de la prevenció de riscos laborals en una empresa o
organisme relacionat amb aquest àmbit o afins, conforme a la planificació i necessitats del servei,
incloent, per exemple, avaluacions de riscos, planificació de l'activitat preventiva, recerca d'accidents,
formació, etc.
2. Elaborar una memòria descrivint l'empresa i/o servei en el qual s'han realitzat les pràctiques i les
activitats dutes a terme durant aquestes, seguint el format i procediments prèviament establerts per la
Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster.
Amb caràcter general, la memòria inclourà, almenys, els següents apartats:
1. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PRACTICUM
1.1. Descripció de l'empresa
1.2. Descripció del departament i/o equip en el qual s'han realitzat les pràctiques
2. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES REALITZADES/OBSERVADES I DELS INSTRUMENTS O
TÈCNIQUES EMPRATS
3. DESCRIPCIÓ DE LES COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
4. VALORACIÓ GENERAL DEL PRACTICUM
S'haurà de recollir al final la bibliografia i/o cites dels documents utilitzats per a la realització de la
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memòria.
En tots els casos, el treball haurà de ser original i desenvolupar-se en una extensió entre 25 i 40 pàgines.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Pràctiques
El mòdul de Pràctiques Externes proporciona a l'estudiant continguts formatius a través de l'experiència
de treball en un àmbit d'intervenció professional. També permet exercitar les habilitats professionals
bàsiques i utilitzar les ferramentes i tècniques de treball apropiades al camp de pràctica, de forma
supervisada i avaluada. De la mateixa manera permet establir els elements necessaris perquè la dita
experiència siga una acció formativa dirigida a conéixer i participar en les dinàmiques del treball
professional i del treball en equips interdisciplinaris, tant dins de les empreses com d'organitzacions
institucionals. A estos efectes, l'estudiant participarà en les activitats preventives que es proposen,
coneixerà la gestió de les obligacions de documentació de l'empresa en este àmbit, realitzarà
avaluacions de riscos, collaborarà en la planificació de l'acció preventiva i la seua gestió i participarà en
procediments d'informació i comunicació als treballadors sobre els diferents riscos.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT

Hores

Pràctiques externes

% Presencial
100

Elaboració de treballs individuals

30,00

0

Realització de Pràctiques externes

325,00

0

TOTAL

355,00

METODOLOGIA DOCENT
•
•
•
•
•
•
•

Tutories individuals.
Utilització de tecnologies informàtiques.
Presentacions en públic.
Busca i anàlisi de documentació.
Utilització d'instruments de mesurament i avaluació.
Treball de camp.
Redacció d'informes
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AVALUACIÓ
Per a ser avaluats, els estudiants hauran d'entregar la memòria de Pràctiques Externes seguint les
indicacions establides per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del màster (veure document
"Procedimiento Pràctiques externas", disponible en Aula Virtual) . El tutor acadèmic de les pràctiques
avaluarà, seguint els criteris establits (veure document "Procedimiento Pràctiques externas", disponible
en Aula Virtual) la qualitat formal i de continguts de la memòria, així com l'aprofitament del treball
realitzat conforme els requisits establits

Elaboració de memòries de pràctiques en organitzacions externes, incloent l'avaluació del tutor intern i
extern.

El responsable final de la nota de l'estudiant és el tutor acadèmic. En l'avaluació de les pràctiques es
tindrà en compte la qualitat de la memòria lliurada i la valoració del tutor extern sobre la disposició,
rendiment i interès de l'estudiant durant el període de pràctiques.

REFERÈNCIES
Bàsiques

- Misma bibliografía de las asignaturas teóricas del MU en Prevención de Riesgos Laborales
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