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Jornada d’estratègies 

innovadores pel treball 

didàctic dels riscos   
PROGRAMA  
 

08.30  Recepció i lliurament de la documentació  
 

09.00  Benvinguda. Director de l’Escola Politècnica Superior 
 

09:10  Obertura: Representant del  Departament de Treball , Afers Socials i Famílies 
 

09.20  Presentació de la Jornada 

 Dra. Mònica Gonzalez i Dra. Esperança Villar  
 

09.30  Integrar la seguretat i la salut laboral en la formació dels nostres joves:  

 claus per a la construcció d’una cultura de prevenció a l’escola 

 Dr. Antonio Burgos, doctor en Ciències de l’Educació  

 Professor titular a la Universitat de Granada 
 

10.20  Projecte “Mind Safety-Safety Matters” 

 Sra. Diana Policarpo 

 Autoridade para as Condições do Trabalho (Coordinadora del projecte) 

 Dra. Núria Mancebo 

 Directora de la Càtedra  de Seguretat i Salut en el Treball UdG  
                 

10.50  Presentació de l’exposició d‘eines i materials innovadors per al treball didàctic dels  

 riscos en el treball 
 

11.00  Intercanvi i presentació d’experiències a la zona d’exposició interactiva i 

 pausa cafè 

 

12.00  Estratègies de treball específiques per grups d'interès (Aula) 

 G1 – FP-FOL (III05)                  

 G2 – ESO i Batxillerat (III06)         

 G3 –  Coordinadors de PRL als centres docents (III07) 

 G4 – Coordinadors i promotors de pràctiques en Empreses (III08) 
 

13. 30  Conclusions dels grups de treball (Sala d’Actes)  
 

13.45 Cloenda  

 Dr. Rafael García Campos 

 Director ICE Josep Pallach Girona 

L’educació per a la seguretat i la salut en el treball ha esdevingut un dels objectius més 
importants de les institucions europees en els darrers anys, preocupades per millorar 
les condicions de vida dels treballadors, reduir l’accidentabilitat i promoure contextos 
laborals saludables. El repte de promoure cultures de seguretat i salut, així com el 
desenvolupament de les competències de prevenció entre la població jove, necessita 
de la participació dels centres educatius i del professorat. 
 
Erasmus+ KA2-Mind Safety—Safety Matters és un projecte educatiu col·laboratiu amb 
els centres i el professorat de secundària i formació professional per promoure la seva 
implicació en l'ensenyament de la cultura de seguretat i salut en el treball, la introduc-
ció d'aquesta temàtica en el currículum ordinari, l'intercanvi de bones pràctiques d'en-
senyament-aprenentatge, així com la pròpia actualització professional i desenvolupa-
ment competencial del professorat en aquesta matèria.  
 
El projecte té una durada de tres anys i és una iniciativa conjunta de 7 equips de 5 paï-
sos europeus per promoure l'intercanvi de coneixements i experiències, el desenvolu-
pament d'una comunitat de pràctica per a l'ensenyament específic o integrat de forma 
transversal de la seguretat i la salut.  
 
Entre les accions del projecte es preveu l’organització d'activitats formatives pel profes-
sorat i el disseny de materials i activitats d'aprenentatge innovadores i motivadores per 
al desenvolupament de la competència transversal de prevenció de riscos laborals i 
desenvolupament de cultures preventives entre els joves. 
 
La Jornada d’Estratègies innovadores per al treball didàctic dels riscos té com a objec-
tiu la presentació pública del projecte Mind Safety-Safety Matters, posar a disposició de 
la comunitat educativa de secundària i FP un conjunt d’eines i materials per al treball 
dels riscos en els centres i promoure la creació de grups de treball específics que vul-
guin integrar-se en el projecte. 
 
L’adaptació dels continguts i estratègies d’aprenentatge en la formació dirigida a joves 
és un element clau per a la integració dels més joves a l’àmbit laboral de forma segura. 
Les experiències i integració de la prevenció en les relacions empresa-sistema educatiu 
(per exemple en les pràctiques en empresa) i les activitats laborals que realitzen joves 
entre 16 i 18 anys són sovint el primer contacte en matèria de prevenció. La qualitat del 
mateix condicionarà la protecció, la percepció i, en el seu conjunt, la cultura preventiva 
de les organitzacions. 

Presentació  


