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Xavier Baraza Sánchez Neus Alcaide Altet Inés Dalmau Pons

Enginyer químic industrial i doctor
en Enginyeria del Medi Ambient i
del Producte per la Universitat de
Barcelona (UB), té un màster en Pre-
venció de riscos laborals (en les tres
especialitats) i un altre màster en Di-
recció i administració d'empreses.
Ha estat professor de la UB, de la
Universitat Politècnica de Cartage-
na i de la Universitat Rovira i Virgi-
li de Tarragona. Va ser director de
seguretat, salut i medi ambient en
una empresa química farmacèutica
entre el 2005 i el 2010. Actualment
és professor de l'Àrea d'Economia i
Empresa de la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i director del màs-
ter universitari de Prevenció de ris-
cos laborals. És autor de diversos ar-
ticles i capítols de llibres i ponent en
congressos nacionals i internacionals
en matèria de medi ambient, gestió
empresarial i prevenció de riscos la-
borals.

Màster en Ergonomia, tècnica su-
perior en Prevenció (en les tres
especialitats) i llicenciada en Psi-
cologia, treballa com a profes-
sora col·laboradora dels Estudis
d'Economia i Empresa de la UOC. És
especialista de l'Àrea d'Ergonomia
i Psicosociologia d'un servei de pre-
venció propi del sector hospitalari.

Doctora en Organització i Adminis-
tració d'Empreses per la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), té
un màster en Ergonomia i és tèc-
nica superior en Prevenció (en les
tres especialitats). Es va llicenci-
ar en Psicologia per la UB. És pro-
fessora col·laboradora dels Estudis
d'Economia i Empresa de la UOC
i professora associada de la UB. És
especialista de l'Àrea d'Ergonomia
i Psicosociologia d'un servei de pre-
venció mancomunat.

Alejandro Guerrero Roca

Metge especialista en medicina del
treball per la UB. També és tècnic
superior en Prevenció (en les tres es-
pecialitats) i professor col·laborador
dels Estudis d'Economia i Empresa
de la UOC. Treballa com a metge
d'una unitat de salut laboral de la
Generalitat de Catalunya.
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Mòdul didàctic 1
Seguretat en el treball
Xavier Baraza Sánchez

1. Treball i salut

2. Condicions de treball i factors de risc

3. Seguretat en el treball: conceptes previs

4. Tècniques de seguretat

5. Investigació d'accidents

6. Avaluació de riscos

Mòdul didàctic 2
Higiene industrial
Xavier Baraza Sánchez

1. Higiene industrial: conceptes i objectius

2. Metodologia d'actuació: branques de la higiene industrial

3. Contaminants

4. La figura de l'higienista industrial

Mòdul didàctic 3
Ergonomia
Neus Alcaide Altet i Inés Dalmau Pons

1. Ergonomia. Conceptes

2. La càrrega física de treball

3. Condicions ergonòmiques de l'ambient físic

Mòdul didàctic 4
Psicosociologia
Neus Alcaide Altet i Inés Dalmau Pons

1. Psicosociologia. Conceptes

2. Riscos psicosocials

3. Factors de risc psicosocial

4. Prevenció psicosocial
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Medicina del treball
Alejandro Guerrero Roca

1. La salut en el treball

2. Danys de la salut en el treball

3. Funcions de la medicina del treball
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