
Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Prevenció de 
Riscos Laborals

Titulats universitaris de qualsevol especialitat. Professionals en actiu, 
amb titulació universitària, que vulguen completar la formació i 
incrementar els coneixements i les habilitats en l'àmbit de la prevenció 
de riscos laborals en les àrees preventives de seguretat en el treball, 
higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada.

Per accedir als ensenyaments oficials de màster universitari cal:

Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o un altre expedit 
per una institució de l'Espai Europeu d'Educació Superior que 
faculte, al país expedidor del títol, per a l'accés a ensenyaments de 
màster.

Tenir un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja estat 
HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.

Tenir un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre 
d'ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A L'EEES, sense 
necessitat de l'homologació prèvia dels estudis. En aquest supòsit 
cal tenir en compte que:

El títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència 
expedit per la Universitat d'Alacant (Centre de Formació 
Contínua), pel qual s'ha d'abonar la taxa corresponent.

L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del 
títol previ ni el reconeixement amb cap altra finalitat diferent de la 
cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADREÇAT A

Escola Politècnica Superior
masterprevencion@eps.ua.es
965 90 22 66
965 90 36 44
web.ua.es/va/masters-oficials.html

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

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

Si hi ha vacants, seran per a alumnat de ciències socials i jurídiques i, en 
últim terme, per a alumnes d'humanitats i altres titulacions.

Si hi ha hagués excés de sol·licitants, s'aplicarà aquest barem:

(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.

(b) Experiència professional: 25 %. És previsible que professionals que 
ja disposen de l'acreditació atorgada per l'autoritat laboral i estiguen 
especialitzats aconseguirien 25 dels 100 punts possibles. Si tenen 
acreditació de nivell intermedi o bàsic aconseguiran respectivament 
10 i 5 punts. Aquestes puntuacions no són acumulables.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

M
À
ST

E
R

u
n
iv
er
si
ta
ri

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



públiques, especialment en serveis de PRL, mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals de la seguretat social, a més de societats de 
prevenció, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, 
assessories jurídiques i consultories. Hi ha per a aquesta activitat una 
destacable demanda, a causa principalment de l'obligació legal, inherent a 
qualsevol organització empresarial pública o privada, de complir la 
normativa en matèria de PRL.

PLA D'ESTUDIS

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

L'objectiu general d'aquests estudis de Màster és que l'alumne adquirisca els 
coneixements, les habilitats i les destreses necessaris per a l'acompliment de 
les funcions professionals del tècnic de nivell superior en les àrees 
preventives de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i 
psicosociologia aplicada.

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

Presencial. Castellà i valencià.

EIXIDES PROFESSIONALS

La realització del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals està 
orientada a la professió i ofereix als estudiants formació i capacitació 
universitària en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. D'acord amb la 
legislació vigent, aquest màster permet l'accés al període d'investigació dels 
programes de doctorat.

El Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat 
d'Alacant compleix els requisits formatius establerts en la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals, per tal de satisfer els programes de formació de 
l'annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener. I capacita per a l'exercici de les 
funcions que són competència del tècnic de nivell superior en matèria de 
prevenció de riscos laborals, en les especialitats de seguretat en el treball, 
higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada, d'acord amb el que 
estableix l'article 37 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual 
s'aprova el reglament dels serveis de prevenció.

Les funcions professionals del tècnic de nivell superior en matèria de PRL 
estan recollides en l'article 37 del RSP, aquestes funcions es poden resumir 
en els següents punts significatius:
Desenvolupar, coordinar, integrar i controlar els plans d'acció preventiva a 
les empreses.
Desenvolupar activitats amb caràcter tècnic relacionades amb la prevenció 
a l'empresa, especialment: avaluacions de riscos, definició de mesures 
preventives i correctives i vigilància de la seua aplicació, promoció de la 
prevenció, i col·laboració amb els diferents agents que intervenen en el 
procés productiu.
Desenvolupar activitats de formació i informació en matèria preventiva en 
funció dels riscos identificats en l'empresa.

El títol de Màster Universitari en PRL capacita professionalment l'alumne 
per a exercir les funcions que són competència del tècnic de nivell superior 
en matèria de prevenció de riscos laborals, tant en empreses privades com 

El Màster té una càrrega de 60 crèdits ECTS per a realitzar en un curs 
acadèmic amb orientació professional i de recerca. El Màster també es pot 
cursar a temps parcial, sent 15 crèdits el número mínim de matrícula per 
curs acadèmic

Les diverses matèries i assignatures que conformen el títol s'han estructurat 
en tres mòduls:

Mòdul 1: Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.
Mòdul 2: Tècniques en prevenció de riscos laborals i especialització tècnica. 
Mòdul 3: Pràctiques externes i treball fi de màster.

Totes les assignatures, incloses les pràctiques externes en empresa, són 
obligatòries, cosa que assegura una durada de 60 ECTS i la capacitació 
integral en les àrees preventives de seguretat en el treball, higiene industrial 
i ergonomia i psicosociologia aplicada, d'acord amb l' Annex VI del Reial 
Decret 39/1997.

Totes les matèries s'imparteixen seguint una metodologia d'ensenyament i 
aprenentatge comú de caràcter presencial, en la qual es defineixen les 
següents activitats presencials: classes teòriques, classes pràctiques, 
activitats en grups petits, seminaris (o activitats complementàries) i 
avaluació. Aquest sistema permet que l'alumnat no haja de fer un esforç 
addicional d'adaptació a diferents metodologies.

Obligatòries (OB)

Pràctiques externes (OB)

Treball fi de màster (TFM)

50

4

6

Tipus de matèria Crèdits

TOTAL CRÈDITS 60

Assignatura Tipus ECTS

Àmbit Jurídic de la Prevenció

Seguretat en el Treball I

OB 2

OB 3

Primer semestre 30 ECTS

Seguretat en el Treball II OB 3,5

Higiene Industrial I OB 3

Higiene Industrial II OB 3,5

Psicosociologia OB 3

Ergonomia OB 3

Formació en Comunicació OB 3

Gestió de la PRL OB 4

Tècniques Afins OB 2

Assignatura Tipus ECTS

Medicina del treball

Seguretat i salut en la construcció

OB 2

OB 3

Segon semestre 30 ECTS

Avaluació dels equips i instal·lacions industrials OB 3

Avaluació dels agents químics i biològics OB 3

Avaluació de soroll, vibracions i radiacions OB 3

Avaluació i adaptació de llocs de treball OB 3

Avaluació i intervenció psicosocial OB 3

Pràctiques externes OB 4

Treball fi de màster OB 6


