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COMPETÈNCIES
Capacitat crítica, d’anàlisis i d’organització
Comunicació oral i escrita
Capacitat de treball en equip
Compromís ètic
Saber gestionar la informació i tenir un bon domini de les TIC en el context professional.
Analitzar necessitats així como dissenyar, aplicar i avaluar plans, programes, projectes i
activitats d’intervenció en contextos diversos
Competències transversals
Desenvolupar la capacitat crítica d’anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació.
Adquirir habilitats de comunicació, podent transmetre de forma concreta i precisa la
informació.
Saber treballar en equip.
Fer servir les fonts documentals i mostrar un domini en les estratègies d'accés a la
informació.
Analitzar treballs, articles, recerques de la professió des d'una perspectiva crítica.
Valorar els punts forts i febles d'un treball d'investigació, sabent analitzar les implicacions
pràctiques i teòriques del mateix.

Utilitzar les tecnologies de la informació
Competències específiques
Situar la figura i l’activitat de l’educador, des de les seves diferents vessants, com objecte
d’estudi en tant que factor rellevant en la qualitat dels processos
d’ensenyament/aprenentatge
Relacionar i contextualitzar els diversos aspectes de l’activitat docent amb les demandes i
els processos de canvi social
Incorporar i compartir actituds de reflexió i d’autoconeixement aplicables a la vida
professional docent
Conèixer els factors de risc que comporta l’exercici de la professió docent
Aprendre i exercitar tècniques i habilitats docents per a prevenir i afrontar el malestar
docent
Dominar la terminologia sobre salut i prevenció per comprendre i interactuar eficaçment
amb d'altres professional.
Analitzar necessitats així como dissenyar, aplicar i avaluar plans, programes, projectes i
activitats d’intervenció en contextos diversos
OBJECTIUS
• Aprofundiment dels coneixements en salut i prevenció.
• Domini d'habilitats per reconèixer les alteracions més freqüents en l’àmbit laboral i
d'escales diagnòstiques.
• Interpretar els resultats d'una recerca en salut i benestar laboral.
• Utilitzar els resultats de la investigació per avaluar, diagnosticar, prevenir i
intervenir en la prevenció de la salut laboral.
• Identificar i descriure la naturalesa i característiques psicobiològiques de les
alteracions psicosocials.
• Identificar les principals alteracions i naturalesa de les afectacions foniàtriques.
• Identificar els principals trastorns musculo-esquelètics associats a l’activitat docent.
• Identificar tècniques bàsiques de prevenció i afrontament de les principals
alteracions laborals.
•
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•
•
•
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Entendre el significat i la necessitat de garantir unes condicions de treball higièniques.
Conèixer els fonaments de la higiene i la recerca en malalties
Adquirir coneixements generals necessaris sobre els diferents sistemes de medició i control dels diferents factors de risc
Tenir la capacitat per a avaluar els processos i mètodes de treball, des d’un punt de vista
de la possible generació d’alteracions
Ser capaç de definir la perillositat i els possibles sistemes de protecció davant dels diferents riscos en el medi laboral
Conèixer els processos reguladors psicològics que intervenen en el concepte de salut i
qualitat professional.
Identificar les pròpies possibilitats i limitacions tant en l’àmbit personal com en el desenvolupament de la pràctica professional.
Distingir les diferents variables psicosocials que poden incidir en un procés de vida laboral
sana i satisfactòria en l’àmbit de l’educació social.
Analitzar necessitats i dissenyar projectes i activitats d’intervenció socioeducativa en l’àmbit
de la salut i qualitat professional.
Desenvolupar estratègies per a promocionar el propi benestar personal i professional: regulació emocional, autonomia personal.

CONTINGUTS

Mòdul de treball corporal
• Desenvolupament d’estratègies per a la relació amb els altres i el treball en equip
• L’autonomia personal: Presa de consciència i acceptació
• Globalitat de la persona. Equilibri personal
• Disponibilitat corporal: imatge corporal, esquema corporal, consciència corporal, relaxació i
empatia
Mòdul de Salut i Higiene
• Unitat didàctica 1. Introducció a la prevenció de riscos laborals
• Unitat didàctica 2. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals
• Unitat didàctica 3. L’accident de treball i la malaltia professional
Mòdul de Riscos Generals i la seva prevenció
• Unitat didàctica 1. Els riscos lligats a les condicions de Seguretat
• Unitat didàctica 2. Els riscos lligats al medi ambient de treball
• Unitat didàctica 3. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual
• Unitat didàctica 4. Primers auxilis
Mòdul de malalties i patologies del sector educatiu
• Unitat didàctica 1. Trastorns foniàtrics
• Unitat didàctica 2. Trastorns d’origen psicosocial
• Unitat didàctica 3. Trastorns musculo-esquelètics

METODOLOGIA
Classes magistrals amb suport de TIC y debat en gran grup.
Recerca de documentació sobre un tema, presentació oral i torn de valoracions.
Sessions pràctiques. Fonamentalment mitjançant la utilització de simulacions informàtiques i estudi de
casos.
Introducció de les sessions en els seminaris, presentació del text, valoració i discussió
Tutories de suport a la realització d’un projecte
Lectura comprensiva de texts
Treball individual o en grup sobre el conjunto de material disponible de classes, texts, revistes, etc
Realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums.
Recensions, estudis bibliogràfics (individuals o en grup) a partir d’una guia per a la seva realització..

AVALUACIÓ
Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant: exàmens escrits, tasques individuals i/o
en grup, presentacions i/o discussions de texts en classe.
Cadascun d’aquests tres apartats tindrà assignat un pes específic a la qualificació final:
• 3 Proves escrites, amb un pes del 25% cadascuna
• Tasques individuals i/o en grup: s’avaluaran treballs individuals i en grup amb un pes global del
15%. En concret hi haurà feina individualitzada que tindrà un pes del 7,5% de la nota final i feina en
grup amb un pes del 7,5% de la nota final. Aquests treballs es realitzaran amb el suport de sistemes
wiki.
• Presentacions i discussions de texts a classe: tindran un pes global del 10%.
Nota Global
La nota global s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de cadascuna de les evidències d’aprenentatge.
Prova de re-avaluació
En cas de no haver aprovat l’assignatura (nota superior a 5), es podrà presentar a una prova de reavaluació per a millorar la nota de les evidències d’aprenentatge corresponents a les proves escrites
suspeses.
“No presentat”

S’entendrà com a alumne “no presentat” aquells alumnes que no s’hagin presentat a cap de les proves
escrites o bé aquells que havent-se presentat a una de les proves escrites no hagin participat en cap de les
altres evidències d’aprenentatge.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Hores presencial
Setmana

Activitat
GG

GM

1

Presentació de la matèria, contextualització de la matèria i organització
dels grups de treball

2

2

Exposició mòdul de treball corporal i treball corporal en grup reduït

4

2

3

Exposició mòdul de treball corporal i treball corporal vivenciat

4

2

4

Exposició mòdul de treball corporal i estudi del cas

4

2

4

2

4

2

4

2

Exposició oral Mòdul de Salut i Higiene
5

Sessions de treball en seminaris sobre aspectes legislatius i cost econòmic dels accidents de treball
Exposició oral Mòdul de Riscos Generals i la seva prevenció

6

Sessions de treball en seminaris sobre senyalització i pla d’emergència
i treball amb pantalles
Exposició oral Mòdul de Riscos Generals i la seva prevenció

7

Sessions de treball en seminaris sobre mesures de prevenció i protecció i primers auxilis

Hores no presencial

Hores presencial
Setmana
8

9

Activitat
Exposició oral Mòdul de malalties
i patologies del sector educatiu
Sessións de treball en seminaris sobre aspectes foniàtrics
Exposició oral Mòdul de malalties i patologies del sector educatiu
Sessions de treball en seminaris sobre tècniques de gestió de l’estrès

4

2

4

2

2

Hores no presencial

Exposició oral Mòdul de malalties i patologies del sector educatiu
10

Sessions de treball en seminaris sobre exercicis de tonificació i enfortiment muscular

4

11

Evidència d’aprenentatge

2

Estudi del temari

60

Recerca d’informació i lectura d’articles

30

