
LLOC
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química 
Av. dels Països Catalans, 26 43007 Tarragona

IDIOMA
Català i castellà

 
DURADA
60 ECTS 
Del 09/17 al 09/18. Treball fi de màster: 09/18

HORARI
Semipresencial. Divendres de 17 a 21 h

L’objectiu del màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements necessaris per assumir les responsabili-
tats i funcions de nivell superior descrites a l’article 37 del Reglament dels serveis de prevenció en matèria de 
prevenció de riscos laborals (Reial decret 39/1997).

Donat que inclou les tres especialitats (seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia aplicada a la preven-
ció), el programa ofereix  una visió integradora d’aquestes especialitats i de la resta de temes tractats

Adreçat a

Atès el caràcter interdisciplinari que té, aquest màster va dirigit a tots 
aquells alumnes amb  una titulació universitària oficial i que els interessi 
la prevenció de riscos laborals i la seguretat i salut en el treball.

Màster Interuniversitari en
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Crea el teu futURV

Sortides professionals

La titulació permet exercir com a tècnic superior o tècnica superior en 
prevenció de riscos laborals, segons el que estableix el Reial decret 39/1997 
de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, 
serveis de prevenció propis d’empreses i institucions, serveis de prevenció 
aliens, serveis de prevenció mancomunats, mútues d’accidents i malalties 
professionals, consultories, administració laboral, sanitària, etc.

POSTGRAUS
2017 - 2018

Coordinació acadèmica: 
Dra. Magdalena Constantí Garriga



Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44

PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals

· Pràctiques Externes 
· Treball de Fi de Màster  

Primer quadrimestre
· Dret de la Seguretat i Salut en el Treball
· Seguretat en el Treball
· Higiene Industrial
· Medicina, Ergonomia i Psicosociologia Aplicades a la Prevenció
· Gestió, Formació i Informació Aplicada a la Prevenció

Segon quadrimestre
· Especialització en Seguretat en el Treball
· Especialització en Higiene Industrial
· Especialització en Ergonomia
· Especialització en Psicosociologia
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