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RESUM
La matèria estudia les principals teories i models d’avaluació de la salut en contextos professionals
específics, així com els instruments d’avaluació i les guies i directrius principals d’intervenció en matèria
de salut, en quatre contextos professionals específics. En particular, aquest mòdul analitza l’avaluació i
la intervenció en matèria de salut laboral, la promoció de la salut en contextos educatius, la promoció
comunitària de la salut, i l’avaluació i intervenció que es realitza en l’àmbit dels centres de
reconeixement de conductors.
S’analitzaran els principals models i aproximacions a la salut ocupacional i la qualitat de vida laboral, els
principals riscos de caràcter psicosocial per a la salut dels treballadors, diferents metodologies
d’avaluació de riscos psicosocials en el treball i de les seues conseqüències per a la salut dels
treballadors, així com les principals directrius que han de guiar la intervenció sobre la salut en l’entorn
laboral i organitzacional.
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Així mateix, s’analitzaran els components cognitius i socio-emocionals que caracteritzen els
comportaments saludables i les conductes de risc per a la salut en contextos educatius, així com el
disseny de programes i activitats destinades a la promoció de la salut en contextos educatius. Per altra
part, es definirà la promoció comunitària de la salut, parant atenció als principals models explicatius
sorgits des de la psicologia comunitària, i es desenvoluparan els models que guien la prevenció de la
salut i la intervenció en l’àmbit comunitari.
Per últim, s’aborda la problemàtica sanitària i social que constitueixen els accidents de trànsit, i
s’analitzen les funcions dels centres de reconeixement de conductors en matèria de salut, atenent a
l’avaluació de les variables relacionades amb la salut que son rellevants per a la seguretat viària, i en
especial el factor humà. També s’ estableixen les bases de la intervenció sobre la salut dels diferents
actors que intervenen en la seguretat viària (conductors, vianants, etc.).

CONEIXEMENTS PREVIS
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
No hi ha requisits previs.

COMPETÈNCIES
2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària
- Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació amb distints objectius per a la millora
de les habilitats professionals (relacions amb altres professionals, obtenció d'informació, difusió de
coneixement, etc.)
- Preocupació per l'èxit d'un treball de qualitat.
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- 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.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Tenir domini en habilitats de comunicació oral efectiva en múltiples formats (per exemple, discussió
de grup, debat, conferència, etc.) i per a múltiples propòsits (per exemple, informar defensar,
explicar, persuadir, argumentar, ensenyar, etc.).
- Adquirir, desenrotllar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els
components biopsicosociales de la mateixa, d'acord amb les directrius establides per l'OMS.
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- Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat
autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
- Conéixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia
General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels
trastorns del comportament i en els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
- Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció
psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en
cada cas.
- Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
• Conèixer els principals models teòrics de salut ocupacional i la evidència empírica disponible sobre
ells. Disposar de les competències per a utilitzar-los i aplicar-los a l'anàlisi, interpretació i intervenció
en la millora de la salut ocupacional.
• Disposar del coneixement científic rellevant sobre els principals antecedents de la salut en el treball
(lloc de treball, condicions laborals, relacions socials, sistema de treball, etc.) i adquirir competències
en les estratègies de canvi d'aquests antecedents que contribueixen a la millora de la salut dels
treballadors.
• Conèixer les principals estratègies i models d'anàlisi y estratègies d'intervenció per a la prevenció de
riscos psicosocials.
• Conèixer els principals programes sobre assistència als empleats (Employee Assistance Programs) i
promoció de la salut, amb capacitat d'implementar els més bàsics.
• Determinar els principis i estratègies bàsiques d'actuació que faciliten la coordinació entre avaluació
psicològica i intervenció en contextos educatius.
• Saber identificar les variables psicològiques que expliquen les conductes de risc en el context del
trànsit i la seguretat viària.
• Conèixer els procediments d'avaluació dels processos psicològics aplicats a la seguretat viària.
• Adquirir els coneixements relacionats amb l'aplicació de programes d'intervenció en la Psicologia del
trànsit i la seguretat viària.
• Saber analitzar les característiques i models bàsics de l'enfocament comunitari dins de l'àmbit de la
promoció de la salut.
• Saber aplicar els principis fonamentals de la intervenció comunitària al desenvolupament d'estratègies
dirigides a la promoció de la salut.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Salut Laboral
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1. Salut ocupacional i qualitat de vida laboral. Definició i models teòrics.
-Estrés laboral agut i crònic en el món del treball
-Model de demandes-control
-Estrés individual i col·lectiu en el món del treball
-Model de demandes-recursos
2. Antecedents de la salut dels treballadors (variables individuals, del lloc, de l'equip, de l'entorn laboral i
del context organitzacional) .
-Individuals: patró de comportament Tipus A i B, locus de control, etc.
-Lloc: ajust persona-lloc, càrrega de treball, jornada de treball, entorn, control i autonomia, ritme, etc.
-Entorn i interpersonal: acaçament i acaçament sexual, violència, conflicte de rol, etc.
-Organitzacional: estil directiu, clima i cultura, socialització, carrera, etc.
3. Definició i avaluació dels riscos psicosocials en el treball.
-Els riscos des d'una perspectiva psicosocial
-La interacció entre individu i entorn: el pes de la trajectòria de la persona i les seues expectatives de
futur
-La definició i avaluació dels riscos i demandes, dels recursos laborals i dels recursos personals 4.
Estratègies de prevenció de la salut en l'entorn laboral.
-Estratègies individuals i col·lectives de prevenció
-Gestió de les demandes o càrrega de treball -gestió del control: grups semi-autónomos de treball
4. Estratègies de prevenció de la salut en l'entorn laboral.
-Estratègies individuals i col·lectives de prevenció
-Gestió de les demandes o càrrega de treball
-Gestió del control: grups semi-autónoms de treball
5. Estratègies d'intervenció sobre la salut dels treballadors.
-Rediseñ de tasques formació
-"Job crafting"
-Intervenció basada en les fortaleses del treballador

2. Promoció de la salut en contextos educatius
1. Anàlisi dels components cognitius i socioemocionals que caracteritzen els comportaments saludables
i de risc en contextos educatius
2. Avaluació dels components cognitius i socioemocionals que caracteritzen els comportaments de risc
per a la salut en contextos educatius
3. Disseny de programes de prevenció de comportaments de risc per a la salut en contextos educatius:
intervenció individual i comunitari
4. Disseny d'activitats de promoció de la salut i prevenció de conductes de risc en contextos educatius

3. Avaluació i intervenció psicològica en els centres de reconeixement de conductors
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1. Els accidents de tràfic com a problema sanitari i social. Dades epidemiològiques dels accidents de
tràfic. Cost econòmic dels mateixos. Causes que originen els sinistres vials. La importància del subjecte
humà i la psicologia en l'explicació i prevenció dels accidents de tràfic.
2. Factors de risc en el tràfic: el factor humà. Els grans elements que estan implicats en els accidents de
tràfic, amb especial referència al factor humà: velocitat, alcohol, drogues, malalties i fàrmacs, son i
fatiga, les distraccions i els accidents.
3. La intervenció dels psicòlegs en els centres de reconeixement de conductors. Anàlisi específica de la
intervenció professional dels psicòlegs en els centres de reconeixement de conductors: història, camps
d'actuació, normativa legal, instruments utilitzats, etc.
4. Altres intervencions preventives de la Psicologia en l'àmbit de la seguretat viària. Descripció de
l'àmplia activitat professional general dels psicòlegs del tràfic i la seguretat viària en distints àmbits, com:
la prevenció de riscos laborals vials, campanyes de seguretat, ergonomia de vehicles, educació i
formació, rehabilitació i tractament d'accidentats, intervenció en el permís per punts, intervenció amb
conductors infractors-delinqüents, etc.

4. Promoció comunitària de la salut
1. Concepte i definició de promoció comunitària de la salut. Concepte de comunitat Concepte de
promoció comunitària Concepte d'intervenció comunitària
2. Psicologia comunitària i promoció comunitària de la salut. Concepte de psicologia comunitària
Programes per al desenrotllament de la comunitat Educació per a la salut en la comunitat
3. Psicología comunitaria de la Salud. Programas de psicología comunitaria de la Salud Participación
comunitaria y Salud
Empowerment comunitari i Salut
4. Prevenció i models d'intervenció comunitària. Tipus de prevenció i psicologia comunitària Prevenció i
promoció comunitària de salut: recursos en la internet Programes basats en l'evidència i avaluació de
programes Noves estratègies de desenrotllament i promoció de la salut en comunitat

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes teoricopràctiques
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
TOTAL
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60.00
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10.00
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5.00
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90.00

% Presencial
100
0
0
0
0
0
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METODOLOGIA DOCENT
L'aprenentatge en grup amb el professor. En la classe presencial s'utilitzarà el model de classe
magistral, ja que este model oferix la possibilitat d'oferir una visió global del tema tractat i incidir en
aquells conceptes claus per a la seua comprensió.
Així mateix, s'indicarà als alumnes aquells recursos més recomanables per a la preparació posterior del
tema en profunditat. Així mateix, la docència es complementa amb l'assistència a tutories reglades. En
les tutories els professors guien l'alumne en la construcció del seu coneixement; ho orienten en
l'elaboració dels treballs, resolen dubtes o dificultats relacionades amb la matèria. Es faran en grups per
a resoldre problemes, dirigir treballs, etc. Aula virtual (http://pizarra.uv.es.) . En este espai virtual, els
alumnes poden trobar documents, informació o notícies rellevants de les assignatures. Els professors
depositen tota la informació que consideren oportuna per al desenrotllament de la matèria.
Elaboració de casos en grup.
Activitats docents més innovadors com l'estudi de casos, la resolució d'exercicis i problemes,
l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge orientat a projectes i l'aprenentatge cooperatiu per
mitjà de la utilització de grups interdisciplinaris.

AVALUACIÓ
SISTEMES D'AVALUACIÓ
Valoració de continguts teòrics i pràctics per mitjà de prova escrita d'alternatives de resposta.
Assistència a seminaris/conferencies. Activitats d'aula.
PONDERACIÓ
Valoració de continguts teòrics i pràctics mitjançant prova escrita d'alternatives de resposta (60% de la
qualificació final, recuperable). Assistència a seminaris/conferencies (10% de la qualificació final, no
recuperable). Activitats d'aula (30% de la qualificació final, no recuperable)
REQUISITS MÍNIMS
Per a superar l'assignatura en 1ª o 2ª convocatòria, serà necessari aconseguir un domini mínim del
50% en la valoració de continguts teòrics i pràctics mitjançant prova escrita d'alternatives de resposta.
És a dir, el/la estudiant ha de superar l'examen, aconseguint un mínim del 50% en ell (examen mínim 3
sobre 6). Es podrà recuperar l'examen en 2ª convocatòria.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La qualificació de l'assignatura quedarà sotmesa al que disposa el Reglament d'avaluació i qualificació
de la Universitat de València per a títols de Grau i màster (ACGUV 108/2017).
Només se sumaran els diferents apartats previstos en l'avaluació quan es superen els requisits mínims
establits per l'examen.
La concessió d'una Matrícula d'Honor, es basarà en la normativa respecte d'això de la Universitat de
València, que té en compte el nombre de Matrícules d'Honor per grup. La valoració de continguts teòrics
i pràctics per mitjà de prova escrita d'alternatives de resposta, inclourà també una pregunta de
desenrotllament que pot ser considerada per a la concessió de Matrícula d'Honor (MH). Respecte d'això,
es partirà del número de MH que puguen atorgar-se en cada un dels grups. Basant-se en això, es
valorarà la possibilitat de concedir la MH a l'alumnat basant-se en la nota total obtinguda per l'alumnat
sobre 10 punts, i només en aquells casos en què la dita nota siga de 9 punts o superior. Per a poder
optar a Matrícula d'Honor l'alumnat haurà d'haver omplit la pregunta de desenrotllament la valoració de
la qual servirà per a determinar l'assignació de la Matrícula d'Honor en aquells casos en què l'alumnat
que puga accedir a la mateixa siga superior al de matrícules d'honor que puguen atorgar i/o en cas
d'empat en la nota obtinguda per l'alumnat sobre 10 punts.
En l'acta de l'assignatura s'incorporarà la qualificació obtinguda en primera convocatòria d'acord amb les
regles següents:
- Si no hi ha qualificació de l'apartat d'avaluació de valoració de continguts teòrics i pràctics per mitjà de
prova escrita d'alternatives de resposta, la qualificació serà NO PRESENTAT, amb independència de
l'assistència a seminaris/conferencies i d'activitats d'aula realitzades.
- Si hi ha qualificació en l'apartat d'avaluació de valoració de continguts teòrics i pràctics per mitjà de
prova escrita d'alternatives de resposta, i este no aconseguix els requisits mínims, es farà constar
SUSPENS i nota numèrica en base 10 de la qualificació d'este apartat.
En segona convocatòria, es procedirà d'acord amb les regles següents:
- Si no hi ha qualificació de l'apartat d'avaluació de valoració de continguts teòrics i pràctics per mitjà de
prova escrita d'alternatives de resposta, la qualificació serà NO PRESENTAT, amb independència de
l'assistència a seminaris/conferencies i d'activitats d'aula realitzades.
- Si hi ha qualificació en l'apartat d'avaluació de valoració de continguts teòrics i pràctics per mitjà de
prova escrita d'alternatives de resposta, i este no aconseguix els requisits mínims, es farà constar
SUSPENS i nota numèrica en base 10 de la qualificació d'este apartat.
- Si hi ha qualificació en l'apartat d'avaluació de valoració de continguts teòrics i pràctics per mitjà de
prova escrita d'alternatives de resposta, i este aconseguix els requisits mínims, se sumarà la valoració
per assistència a seminaris/conferencies i/o valoració d'activitats d'aula obtinguda en primera
convocatòria.
- Si no hi ha qualificació en primera convocatòria per assistència a seminaris/conferencies, esta no és
recuperable en segona convocatòria.
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- Si no hi ha qualificació en primera convocatòria per activitats d'aula, aquesta no és recuperable en
segona convocatòria.
La consulta i impugnació de la qualificació obtinguda en tasques d'avaluació, quedarà sotmesa al que
disposa el Reglament d'Impugnació de Qualificacions (ACGUV de 29 d'abril de 2008)
http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C9.pdf
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