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Titulats universitaris de qualsevol especialitat recentment egressats. 

Professionals en actiu, amb titulació universitària, que desitgen 
completar la seva formació i incrementar els seus coneixements i 
habilitats en l'àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals en qualsevol de 
les seves tres especialitats .

CRITERIS  D'ADMISSIÓ

Els terminis de preinscripció i matrícula, així com la documentació que cal 
presentar, es podran consultar per a cada curs acadèmic en la següent 
adreça: http://cedip.ua.es/va/

El preu per crèdit matriculat ho estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell.

Escola Politècnica  Superior
Correu electrònic:  masterprevencion@eps.ua.es
Telèfon: 965 90 9911
Fax: 965 90 3644 
Pàgina Web:  www.eps.ua.es/master-prevencion

DIRIGIT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En primer lloc s'admetrà alumnat provinent d'ensenyaments tècnics, 
ciències experimentals i de ciències de la salut. 

En cas de quedar places vacants s'admetran alumnes provinents de 
ciències socials i jurídiques. 

Finalment, en cas de seguir quedant places vacants s'admetran alumnes 
provinents d'humanitats i altres titulacions. 

Si després d'haver aplicat l'anterior criteri encara hi hagués excés de 
sol·licitants s'establirà un barem atenent als següents criteris: 

(A) Nivell de l'expedient acadèmic: 75%. És a dir, una nota 10 (per a 
notes en base 10) de l'expedient acadèmic significaria aconseguir 75 
dels 100 punts possibles en la baremació. 

(B) Experiència professional: 25% (és previsible que professionals que 
ja disposen de l'acreditació atorgada per l'autoritat laboral i que 
estiguen exercint llocs relacionats amb la Prevenció de Riscos 
Laborals, desitgen cursar aquests estudis). 

Així, sol·licitants que acrediten posseir l'acreditació de Tècnic Superior 
en Prevenció de Riscos Laborals en alguna de les 3 especialitats 
aconseguirien 25 dels 100 punts possibles en la baremació. 

De tenir acreditació de Nivell Intermedi o de Nivell Bàsic, 
s'aconseguirien respectivament 10 i 5 punts. Aquestes puntuacions no 
són acumulables entre si de cara a aquesta baremació.

Prevenció de 
Riscos Laborals



El Màster té una càrrega de 60 crèdits ECTS (matèries obligatòries 50, 
pràctiques externes 4, treballo fi de màster 6), orientació acadèmica i 
professional. 
Totes les assignatures, incloses les pràctiques externes en empresa, són 
obligatòries, per garantir amb el màster una capacitació integral a les àrees 
preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i 
Psicosociología Aplicada, conforme a l'Annex VI del RSP. 

A continuació es mostra la planificació temporal de les matèries del títol per 
a alumnes temps complet.

PLA D'ESTUDIS

El Màster té una càrrega de 60 crèdits ECTS (matèries obligatòries 50, 
pràctiques externes 4, treballo fi de màster 6), orientació acadèmica i 
professional. 
Totes les assignatures, incloses les pràctiques externes en empresa, són 
obligatòries, per garantir amb el màster una capacitació integral a les àrees 
preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i 
Psicosociología Aplicada, conforme a l'Annex VI del RSP. 

A continuació es mostra la planificació temporal de les matèries del títol per 
a alumnes temps complet.

PLA D'ESTUDISOBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

L'objectiu general d'aquests estudis de Màster és que l'alumne adquireixi els 
coneixements, habilitats i destreses necessàries per a l'acompliment de les 
funcions professionals que competeixen al Tècnic de nivell superior en 
matèria de PRL que vénen recollits en l'Art. 37 del RD 39/1997, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP), amb la formació 
prevista en l'Annex VI del mateix. 

Altres objectius generals d'aquest títol que també contemplem des de la UA 
són els següents: 

Capacitar als alumnes per a l'obtenció d'una triple especialització a les àrees 
preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i 
Psicosociologia Aplicada. 

Sobre la base de la legislació vigent, aquest màster permet l'accés al període 
d'investigació dels Programes de Doctorat, dins del quals té lloc la 
realització de la Tesi Doctoral 

Exercici professional

El títol capacitarà professionalment a l'alumne tant de forma autònoma 
com per compte d'altres, tant en empreses privades com a públiques, 
especialment en serveis de prevenció de riscos laborals, mútues d'accidents 
de treball i malalties professionals de la seguretat social, organitzacions 
sindicals, organitzacions empresarials, assessories jurídiques i consultories, 
existint per a aquesta activitat una forta demanda, deguda principalment a 
l'obligació legal inherent a qualsevol organització empresarial pública o 
privada, de complir amb la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

Les funcions professionals que competeixen al Tècnic de nivell superior en 
matèria de PRL vénen recollides en l'Art. 37 del RSP, amb la formació 
prevista en l'Annex VI del mateix. Aquestes funcions es poden resumir en els 
següents punts més significatius: 

Desenvolupar, coordinar, integrar i controlar els plans d'acció preventiva 
en les empreses. 
Desenvolupar activitats amb caràcter tècnic relacionades amb la 
prevenció en l'empresa, especialment: avaluacions de riscos, definició de 
mesures preventives i correctives i vigilància de la seva aplicació, 
promoció de la prevenció, i col·laboració amb els diferents agents 
intervinents en el procés productiu. 
Desenvolupar activitats de formació i informació en matèria preventiva en 
funció dels riscos identificats en l'empresa.

Mòdul Matèria (tipus) Assignatura ECTS

Formació
bàsica en PRL

Àmbit jurídic 
de la prevenció

Àmbit jurídic de la prevenció 2

Formació en 
comunicació

Formació en comunicació 3

Gestió de 
la PRL

Gestió de la PRL 4

Tècniques afins Tècniques afins 2

Medicina del 
treball

Medicina del treball 2

Seguretat en 
el treball 

Seguretat en el treball I 3

Seguretat en el treball II 3,5

Seguretat i salut en la construcció 3

Avaluació d´ equips i instal.lacions 
industrials

3

Higiene industrial I 3

Higiene industrial II 3,5

Avaluació d'agents químics i 
biològics

3

Avaluació de soroll, vibracions 
i radiacions

3

Higiene 
industrial

Ergonomia 3

Avaluació i adaptació de llocs 
de treball

3
Ergonomia 

Tècniques en 
PRL i 
especialització 
tècnica

Mòdul Matèria (tipus) Assignatura ECTS

Psicosociologia 
aplicada

Psicosociologia 3

Avaluació i intervenció psicosocial 3

Pràctiques externes 4

Treball fi de màster

Pràctiques 
externes

Tècniques en 
PRL i 
especialització 
tècnica (Cont.)

6
Treball fi 
de màster

Pràctiques 
externes i 
Treball fi de 
màster

El màster també es pot cursar a temps parcial, en aquest cas la durada del 
mateix seria de dos cursos acadèmics.

Assignatura
ECTS

CT1 CT2

Àmbit jurídic de la prevenció

Seguretat en el treball I

Seguretat en el treball II

Higiene industrial I

Higiene industrial II

Psicosociologia

Ergonomia 

Formació en comunicació

Gestió de la PRL 

Tècniques afins

Medicina del treball

Seguretat i salut en la construcció

Avaluació de equips i instal.lacions industrials

Avaluació d'agents químics i biològics

Avaluació de soroll, vibracions i radiacions

Avaluació i adaptació de llocs de treball

Avaluació i intervenció psicosocial

Pràctiques externes

Treball fi de màster

2

3

3,5

3

3,5

3

3

3

4

2

2

3

3

3

3

3

3

4

6


