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Introducció

L'activitat laboral no cal que sigui 
arriscada. Malgrat tot, en algunes 
ocasions i en determinades tasques 
hi ha un cert nivell de perillositat.
En ocasions no és possible eliminar 
els factors de risc de manera absoluta 
i, aleshores, els treballadors i les 
treballadores poden patir un accident 
o bé a la llarga tenir una malaltia 
professional. Malgrat tot, aquests 
riscos es poden reduir adoptant 
mesures preventives.

A través de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals s'estableixen uns 
requisits mínims per tal que les 
empreses creïn el seu propi sistema 
de prevenció. Entre tots i totes hem 
d'impulsar les activitats preventives 
dins del món laboral. Aquesta actitud 
ha de ser potenciada des de les més 
baixes edats per anar conscienciant 
l'alumnat de la importància del tema.

L'escola ha de promoure la salut per 
ajudar a construir un espai social 
millor. Per això, s'han de tenir en 
compte els determinants socials de la 
salut i no només tractar-ne aspectes 
individuals (nutrició, etc.). Davant la 
falta de sensibilitat social al voltant 
de la prevenció de riscos en el treball, 
l'escola és un espai idoni per 
promoure l'aprenentatge en relació 
a la salut i la vida.

Per tot això, l'escola és el lloc més 
apropiat per promoure la prevenció 
i per ensenyar a l'alumnat com 
detectar els riscos i com evitar-los. 
Incloure continguts de salut laboral 
en les assignatures és la millor manera 
d'aconseguir l'objectiu d'introduir la 
cultura preventiva a l'escola. A més, 
una aplicació pràctica de la temàtica, 
ajudarà a aconseguir l'objectiu 
exposat.

Mitjançant aquest dossier d’activitats, 
que complementa el programa 
multimèdia Joc de la prevenció, es 
proprociona una eina per conèixer 
dins de l'aula i de manera pràctica, el 
tema de la Prevenció de Riscos 
Laborals introduint en l'ensenyament 
qüestions absents lligades a la salut 
i al treball. Per això caldria començar 
per proporcionar les  pautes 
necessàries per prevenir els riscos en 
la mateixa activitat escolar (plans 
d'emergència i evacuació, hàbits 
posturals a la classe, materials 
perillosos, etc.).
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Objectius generals

•Aprofundir en el coneixement del món de la Prevenció de Riscos Laborals 
no només impartint conceptes sinó promovent actituds preventives.

•Promoure postures crítiques i participatives davant del creixent augment 
de la sinistralitat laboral. 

•Impulsar i promoure la prevenció en tots els sectors laborals que creï una 
cultura preventiva i augmenti la sensibilitat social en relació a aquest 
tema.

•Donar suport i orientar el professorat per tal d'impartir continguts 
relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals.

•Conscienciar l'alumnat perquè vagi adquirint hàbits de cara al futur 
laboral.

•Convèncer els i les alumnes que la prevenció és positiva per al conjunt 
de la societat i demostrar de manera pràctica la seva eficàcia.
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Activitats

A continuació es presenta un dossier d’activitats que relaciona salut i treball. 
Aquestes activitats són només propostes que poden ser modificades pel professorat 
en funció del context en el qual es treballi o de les característiques del grup al 
qual vagin dirigides.
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Activitat 1: TERMINOLOGIA BÀSICA

Mitjançant aquesta primera activitat es pretén que els i les alumnes coneguin 
la terminologia bàsica de Prevenció de Riscos Laborals. Es presenten diversos 
termes i els i les alumnes, amb l'ajuda d'un diccionari, hauran de buscar-ne 
el signficat. 
A continuació, s'escriuran aquestes paraules i els seus significats en cartolines 
per penjar-les als panells de suro de la classe.

-Accident	 -Lesió

-Prevenció	 -Condició de treball

-Risc	 -Formació i informació

-Malaltia professional	 -Símptoma

-Sinistralitat laboral	 -Contaminació

-Estrés	 -Treball

-Higiene del treball	 -Salut

-Medicina del treball	 -Ergonomia

-Seguretat del treball	 -Perill

-Dany	 -Protecció

-Zona de perill	 -Incident

-Equip de protecció individual	 -Sinistre

-Psicosociologia	 -Equip de treball

-Servei de prevenció	 -Mesures preventives
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Activitat 2: ELS RISCOS A CASA

A través d'aquesta unitat es pretén que els i les alumnes coneguin els riscos 
que hi ha en l'àmbit casolà i sàpiguen com prevenir-los per tenir cura de la 
seva pròpia salut. Es tracta de conèixer la perillositat dels objectes i dels 
productes que hi ha a casa. 

Per això caldrà elaborar un llistat amb tots els objectes, productes, instal·lacions, 
etc. que puguin provocar un risc per a la salut. A continuació es proposaran 
mesures preventives per reduir-lo o eliminar-lo. Caldrà diferenciar entre 
objectes i circumstàncies més perillosos i menys perillosos.

Exemples:

-Existència de productes tòxics
-Riscos de caigudes d'objectes i/o persones
-Situació de la instal·lació elèctrica, de gas, etc.

Per complementar l'activitat:

Joc “No badis”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web: 
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm. Cal anar a l'apartat “Qui se la juga?”
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Activitat 3: MANUALITATS SENSE RISC

Aquesta activitat és una proposta perquè l'alumnat faci un exercici de reflexió 
a la mateixa aula. En finalitzar la classe d'expressió artística i plàstica, el 
professor/a analitzarà amb els i les alumnes el tipus de materials que han 
estat utilitzats (pintures, dissolvents...) i el desordre que s'ha creat. L'objectiu 
és destacar la importància que té l'ordre i la neteja i la correcta utilització 
dels materials per evitar un dany per a la salut.

Els i les alumnes hauran de veure quins objectes estan desordenats i quins 
no i raonar per què la classe ha d'estar ordenada i neta. Així mateix, hauran 
de veure quins productes s'han utilitzat correctament i quins no.

Per complementar l'activitat:

Joc “No badis”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web: 
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm. Cal anar a l'apartat “Endrecem”

Joc “Treball en l'art”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web:
http://www.gencat.cat/treball/departament/activitat/publicacions/seguretat_salut_laboral/seguretat
_ensenyament/secundaria/art/cat/index.htm

Full monogràfic “Senyalització”. Departament de Treball. 
http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc
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Activitat 4: LA NOSTRA ESQUENA

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix que els i les alumnes adoptin correctes 
hàbits de postura i coneguin les pautes per a una correcta manipulació de 
càrregues.

La columna vertebral està formada per vèrtebres que s'apilen una sobre 
l'altra en línia recta. Pel seu interior passa la medul·la espinal que conté 
nervis que van des del cervell a la resta del cos. Entre el cos d'una i altra 
vèrtebra hi ha el disc invertebrat que permet els moviments de la columna 
i n'esmorteeix les càrregues. Sostenint la columna hi ha també els lligaments, 
els músculs posturals que mantenen el cos erecte contra la gravetat i els 
músculs abdominals que faciliten una posició normal i equilibrada.

Amb l'ajuda d'un esquelet, els i les alumnes coneixeran els aspectes 
fonamentals de l'esquena (columna, vèrtebres, músculs...) i en relació a tot 
això es farà referència a tots els hàbits que cal adoptar per tenir cura de 
l'esquena (escriure sense inclinar-se excessivament cap endavant, asseure's 
bé a la cadira, dormir adequadament, ajupir-se flexionant les cames i no 
doblegant l'esquena, manipular correctament les càrregues, tenir en compte 
la influència de les motxilles sobre l'esquena...). Una altra 
possibilitat és que els i les alumnes observin els hàbits posturals 
dels seus companys i de les seves companyes, de la gent que 
treballa a les oficines de l'escola, etc. per després reflexionar 
sobre què és correcte i què no.

Per complementar l'activitat:

Vegeu els capítols del vídeo “Napo in lighten the load”, de l'Agència europea per a la seguretat i la 
salut en el treball. Els trobareu a l'adreça web:
http://osha.europa.eu/en/sub/napo/napos-films/napoepisode?filmid=id_napo_film_8
[L'Agència europea va produir una col·lecció de vídeos, amb el nom de “Napo”, que fomenten bones 
pràctiques als llocs treball. Napo és el protagonista de la sèrie i l'eix conductor dels relats]

Joc “No badis”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web: 
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm. Cal anar a l'apartat “I tu, com et poses?”

DOSSIER D’ACTIVITATS

-9-



Activitat 5: EL TREBALL I ELS NENS I LES NENES

Amb aquesta activitat es pretén analitzar mitjançant textos proporcionats 
pel professorat, la situació d'explotació laboral infantil en el món ressaltant 
les condicions de treball existents i les seves conseqüències per a la seguretat 
i la salut. També s'analitzaran les causes que provoquen l'explotació infantil 
i que porten els nens i les nenes a desenvolupar tasques destinades a persones 
adultes.

Un possible text per analitzar seria el següent:

«La xifra de nens i de nenes explotats laboralment augmenta any rere any. 
En els països més pobres hi ha 300 milions de nens i de nenes explotats, les 
llargues jornades i les penoses condicions de treball impedeixen a aquests 
nens i a aquestes nenes accedir a l'educació i, a més, causen greus efectes 
socioeconòmics ja que augmenta la desocupació activa en ocupar aquests 
nens i aquestes nenes els llocs de treball de persones adultes. En el treball 
infantil no es respecten les mesures de seguretat i higiene i els nens i les 
nenes estan exposats a tot tipus de malalties. Aquests nens treballen en 
fàbriques, mines, tallers d'artesania, com a venedors ambulants...»

Al final, es pot realitzar una comparativa de la vida d'aquests 
nens i d'aquestes nenes amb la dels nens i de les nenes del 
denominat Primer Món. L'objectiu fonamental d'aquesta 
activitat és sensibilitzar l'alumnat al voltant del problema 
de l'explotació laboral infantil i les conseqüències que té.

Per complementar l'activitat:

Vegeu la webmovie “Treball decent” al web de l'OIT (Organització Internacional del Treball) 
http://www.ilo.org/public/english/dw/index.html

Joc “Treball en l'art”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web:
http://www.gencat.cat/treball/departament/activitat/publicacions/seguretat_salut_laboral/seguretat
_ensenyament/secundaria/art/cat/index.htm
[Proveeix informació històrica del període de la revolució industrial, amb referències al treball infantil]

Jocs d'ordinador de les “Les tres bessones”. CD-ROM 6, CD-ROM 7 i CD-ROM 8. Temàtiques: el treball 
als països del 3r món, la prevenció com a eina per evitar accidents, a l'escola i a la feina, etc. 
http://www.lestresbessones.com/
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 Activitat 6: ELS RISCOS A L'ESCOLA

De la mateixa manera que en l'àmbit casolà, mitjançant aquesta activitat es 
pretén que els i les alumnes adquireixin consciència dels riscos que hi ha a 
l'escola. Igual que en el cas de la llar, els i les alumnes elaboraran un llistat 
amb els objectes, productes, instal·lacions... que puguin provocar un dany 
a la salut. Els i les alumnes hauran de proposar millores preventives per 
eliminar o reduir situacions perilloses dins de l'escola. 

Exemples:

-Instal·lació escolar (elèctrica, passadissos, portes, patis...)

-Existència de productes perillosos (de neteja...)

-Existència i coneixement de plans d'emergència, avaluació de 
riscos...

-Equips de protecció col·lectiva (extintors, alarmes, boques d'incendis 
equipades)

-Mobiliari del centre escolar

-Sobrecàrregues de treball

-Condicions ambientals (sorolls, temperatura...)

-Anàlisi de laboratoris, tallers, etc.

-Comportaments insegurs

Quan s'hagin analitzat tots els riscos i les possibles mesures 
preventives els i les alumnes elaboraran una guia de 
«Recomanacions de seguretat a l'escola» a través de 
vinyetes i il·lustracions.

Per complementar l'activitat:

Joc “No badis”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web: 
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm. Vídeo “Pla d'emergència”, i fitxes relacionades.
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SIGNIFICAT	 INDICACIONS
Senyal de prohibició.	 Comportaments perillosos.
Perill-alarma Material i equips	 Aturada, parada, dispositius de desconnexió. Evacuació. 
de lluita contra incendis.
Identifiació i localització.
Senyal d'advertència.	 Atenció, precaució.
Senyal d'obligació.	 Comportament o acció específica. Utilitzar EPI.
Senyal de salvament o d'auxili.	 Portes, sortides, passatges, material,	                      
                                                         de salvament o d'auxili. locals, llocs.
Situació de seguretat.	 Tornada a la normalitat.

Activitat 7: SENYALITZACIÓ A L'ESCOLA

L'objectiu d'aquesta activitat consisteix que els i les alumnes coneixeran en 
profunditat la senyalització de seguretat existent. Per això, primer hauran 
d'estudiar i analitzar els diferents senyals (significat, colors...). Després 
s'escollirà una zona de l'escola com un taller o un laboratori, es realitzarà 
un croquis de distribució en planta i seguidament se situaran tots els senyals 
en aquells punts en els quals es considerin necessaris.

Senyals de prohibició: prohibit fumar, 
prohibit apagar amb aigua, prohibit 
fumar i encendre foc, aigua no 
potable, prohibit passar per als 
vianants.

Senyals d'obligació: protecció de les 
vies respiratòries, protecció del cap, 
protecció de l'oïda, protecció de la 
vista, protecció de les mans, protecció 
dels peus.

Senyals d'advertència: risc d'incendi 
materials inflamables, risc d'explosió 
matèries explosives, risc de radiació 
material radioactiu, risc de càrregues 
suspeses, risc d'intoxicació substàncies 
tòxiques, risc de corrosió substàncies 
corrosives, risc elèctric, radiacions 

làser, carretons d'elevació i transport, 
peri l l  indeterminat,  caiguda 
d'objectes, desprendiment.

Senyals d'equips contra incendis: 
equips contra incendis, mànega per 
a incendis, escala de mà per a 
incendis, equip i conjunt d'elements 
per a incendis, cubell per a ús en cas 
d'incendi, indicació per a la 
localització d'un equip d'incendi.

Senyals de salvament: equip de 
primers auxilis, localització sortida 
d'auxili, direcció cap a la sortida 
d'auxili, localització de primers 
auxilis, direcció cap a primers 
auxilis, direcció cap a dutxa 
d'auxili.

Per complementar l'activitat:

Joc “No badis”. Departament de Treball. El trobareu a l'adreça web: 
http://www.edu365.cat/nobadis/index.htm. Cal anar a l'apartat “Què diuen els senyals?”

Vegeu el vídeo Napo “Best signs story”, (el primer de la sèrie) de l'Agència europea per a la seguretat i 
la salut en el treball. http://osha.europa.eu/en
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Activitat 8: PLA D’EVACUACIÓ

Aquesta activitat té com a principal objectiu explicar la importància de 
conèixer les vies de sortida de l'escola en casos d'emergència o d'evacuació.

Els i les alumnes, acompanyats pel professor o per la professora, realitzaran 
simulacres i recorreran les diferents vies d'evacuació sortint de diferents llocs 
(laboratori, aula, menjador...). Al llarg d'aquest recorregut, els i les alumnes 
hauran de fixar-se en tots els elements disposats per a una situació 
d'emergència com pot ser els extintors, les mànegues, els senyals, les llums 
d'emergència, etc.

L'objectiu és que els i les alumnes coneguin i enumerin tots els senyals i 
elements presents en un pla d'emergència o d'evacuació i al mateix temps 
aprenguin les diferents vies per evacuar el centre escolar.
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Activitat 9: SEGURETAT EN EL TREBALL

Els i les alumnes treballaran per parelles i preguntaran al seu company o a 
la seva companya diverses preguntes relacionades amb la seguretat en el 
treball en els principals sectors d'activitat econòmica. Cada alumne/a assumirà 
un paper (treballador/ora de la construcció, d'oficina...) i respondrà raonant 
la resposta i prenent consciència de la importància d'utilitzar els diferents 
dispositius de seguretat i de realitzar les diverses accions preventives per 
protegir la seva salut. Prèviament a l'activitat es recomana que els i les 
alumnes investiguin les característiques del treball dels diferents sectors 
laborals i els riscos que comporten.

Construcció:
-Utilitzes equips de protecció i enganxes el cinturó de seguretat al seu 
ancoratge?

-L'obra està tancada i senyalitzada?
-Hi ha vies segures i protegides per accedir al treball?
-Les escales són fixes, estan protegides i tenen esglaons?
-T'han informat dels riscos existents i de les mesures preventives que cal 
prendre?

-Tenen les bastides l'altura adequada i estan degudament protegides?

Transport:
-En manejar càrregues, utilitzes equips mecànics o demanes ajuda als teus 
companys i a les teves companyes?

-Apiles càrregues segons els criteris de seguretat?
-Respectes les pauses i hores de descans de la jornada laboral?
-Al magatzem, les càrregues estan ordenades i els passadissos lliures?
-Utilitzes els carretons elevadors segons les indicacions del manual 
d'instruccions?

Màquina-Eina:
-Mantens actius els dispositius de seguretat de la màquina?
-Coneixes les instruccions d'ús dels productes que utilitzes?
-Desconnectes la màquina quan la neteges, la repares o en fas el 
manteniment? 

-Apliques procediments i mètodes de treball segurs per realitzar les teves 
tasques?

-Estan protegits els òrgans mòbils de la màquina?
-Has participat en l'Avaluació de Riscos del teu lloc de treball?
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Hoteleria i comerç:
-En utilitzar ganivets, serres o màquines talladores, utilitzes guants metàl·lics?
-La superfície del lloc està lliure de greixos i productes lliscosos?
-Utilitzes mitjans auxiliars o demanes ajuda als teus companys o a les teves 
companyes en manipular càrregues?

-Coneixes els riscos que tenen els productes de neteja i saps com prevenir-
los?

-Coneixes el Pla d'Emergència del teu centre de treball?
-Has participat en l'Avaluació de Riscos del teu lloc de treball?

Oficines:
-Al teu treball, els passadissos estan lliures d'obstacles?
-Tens espai suficient al teu lloc de treball?
-La teva cadira és adaptable a les teves característiques o ergonòmica?
-T'asseus amb l'esquena enganxada al respatller i amb els peus recolzats?
-Es produeixen reflexos en la pantalla de l'ordinador?
-Pots regular les condicions climàtiques del teu lloc?
-En el reconeixement mèdic, t'han revisat la visió?

Eduació, sanitat i serveis:
-Són els reconeixements mèdics específics segons els riscos del teu lloc i de 
caràcter periòdic?

-Com a docent, has rebut formació i informació per utilitzar de manera 
correcta la teva veu?

-Estàs vacunat contra els agents biològics als quals estàs exposat?
-Prens precaucions en manipular sang, fluïds...?
-Pots escollir els torns de treball?
-Utilitzes mitjans mecànics per manipular malalts?
-Coneixes el Pla d'Emergència del teu centre de treball?

Agricultura i pesca:
-Quan utilitzes plaguicides menges, beus o fumes?
-Quan manipules càrregues, utilitzes mitjans mecànics o demanes ajuda?
-Recolzes la motoserra en arrancar-la?
-Abans de la tala d'un arbre, preveus la caiguda de l'arbre i una via 
d'escapament?

-Utilitzes la passarel·la o escala per accedir al vaixell?
-Utilitzes al vaixell l'arnès de seguretat i l'ancores?
-Són les teves peces de protecció o de vestir de colors visibles?
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Activitat 10: JOC DE ROL

Per a la següent activitat es proposa un joc de simulació. Els i les alumnes 
dividits en grups han d'adoptar un paper i defensar-lo davant dels altres 
equips. El professor o la professora repartirà fitxes als diferents grups en les 
quals s'explica la situació i arguments de suport per al debat sobre la postura 
del sector laboral que els ha correspost.

«Està a punt de cleebrar-se l'1 de Maig, el Dia del Treballador i de la 
Treballadora, representants sindicals dels diferents secotrs laborals es reuneixesn 
per decidir l'eslògan de la manifestació. Estan preocupats/ades per l'augment 
d'accidents laborals i pensen utilitzar-ho com a argument de la marxa. La 
patronal davant d'aquesta situació, es reuneix amb els sindicats per fer-los 
entrar en raó i dissuadir-los de la seva idea.»

-Representant dels treballadors i de les treballadores d'oficina:
El seu treball sembla senzill però pateixen altes càrregues mentals i 
lesions musculoesquelètiques a causa dels mals hàbits posturals. Es 
reclama que l'empresari/ària vetlli per l'adequació dels llocs de treball, 
per la disminució de la quantitat de treball, que comporta estrés i 
depressió, i per la rotació dels llocs de treball.

-Representant dels treballadors i de les treballadores de la construcció:
En aquests treballs la sinistralitat laboral és molt alta. Són constants les 
caigudes d'objectes i personal, els mals ancoratges, la falta de proteccions 
col·lectives i individuals... S'exigeix formació, informació i equips adequats. 
A més, cal tenir en compte l'alta pressió existent a causa del treball 
excessiu que dificulta l'adopció de mesures de seguretat adequades.

-Representant dels treballadors i de les treballadores amb màquina-eina:
En aquest sector hi ha gran quantitat de lesions pels errors dels dispositius 
de seguretat de les màquines, per falta de manteniment, per màquines 
velles, etc. Els empresaris i les empresàries culpen als treballadors i a les 
treballadores de no utilitzar mesures de seguretat col·lectives, EPI (equips 
de protecció individual), no desconnectar les màquines en netejar-les... 
També es reclama una major formació i informació.
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-Representant dels treballadors i de les treballadores d'hoteleria i comerç:
No és un treball d'alta sinistralitat però es produeixen accidents i lesions: 
talls amb ganivets, lesions per manipular càrregues, caigudes, etc. 
L'horari de treball és molt ampli i hi ha molta pressió a causa del gran 
número de clients, la qual cosa comporta distraccions. Es reclama major 
quantitat de treball, mesures de protecció i adequació dels llocs.

-Representant dels treballadors i de les treballadores del transport:
Els desplaçaments són molt llargs i a vegades no es poden fer els períodes 
de descans establerts. A més, en carregar i descarregar, a vegades no 
hi ha mitjans auxiliars, carretons elevadors o altres dispositius, la qual 
cosa produeix lesions musculoesquelètiques. Es reclamen desplaçaments 
més curts invertint més dies per al mateix recorregut i equips adequats 
per a càrrega i descàrrega de material.

-Representat dels pagesos i de les pageses:
Es donen casos d'intoxicació a causa de l'ús de plaguicides i accidents 
per bolcada de maquinària agrícola. També hi ha accidents per 
atrapaments amb parts mòbils de la maquinària. Els empresaris i les 
empresàries creuen que la culpa és dels treballadors i de les treballadores 
per no desconnectar la maquinària en les tasques de neteja i de 
manteniment. Es demana modernitzar equips i formació adequada, 
sobretot, en la utilització de plaguicides.

-Representant dels pescadors i de les pescadores:
És un sector poc conegut des del punt de vista de la seguretat laboral 
i es creu que els accidents es produeixen a causa del mal estat de la 
mar, però també es produeixen per falta de punts d'ancoratge, arnesos, 
passarel·les... i per la manipulació manual de les càrregues. Els equips 
de protecció no són adequats i les peces no són visibles. Es demana la 
modernització de les flotes pesqueres, formació i equips de protecció 
adequats.

-Representant dels treballadors i de les treballadores de sanitat:
Es treballa amb sang, secrecions, fluïds i altres agents biològics i no 
sempre es disposen de cabines de seguretat i EPI adequats. Els torns de 
treball són molt llargs i amb molta pressió i responsabilitat. En la 
manipulació de malalts no es disposa de mitjans mecànics de manera 
que es produeixen lesions musculoesquelètiques. Es reclama formació 
i informació, equips adequats i reconeixements mèdics específics adequats 
al lloc.
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-Representant de la patronal:
Es creu que si els treballadors i les treballadores no es despistessin tant 
no es produirien tants accidents. Es culpa als treballadors i a les 
treballadores de no adoptar les mesures de seguretat establertes. No 
es vol invertir en formació perquè després els treballadors i les 
treballadores no en fan cas i no es vol modernitzar la maquinària i 
equipar-la amb dispositius perquè això exigeix una alta inversió.

-Delegat/ada de prevenció a l'empresa:
Col·labora amb la direcció per millorar l'acció preventiva, fomenta la 
cooperació dels treballadors i de les treballadores en l'execució de la 
normativa i exerceix una tasca de vigilància i control sobre el compliment 
de la norma. Pretén que la informació sigui l'adequada i s'adoptin 
mesures de protecció col·lectives i individuals per a cada lloc.

Per complementar l'activitat:

Fullet informatiu “Els joves i el dret a la seguretat i a la salut en el treball”, editat pel Departament 
de Treball. http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc
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Activitat 11: SEGURETAT EN LA CONSTRUCCIÓ

El sector de la construcció és actualment el que té un índex de sinistralitat 
laboral més gran que, a més, augmenta any rere any malgrat totes les mesures 
preventives que s'estableixen.

L'objectiu d'aquesta activitat és que els i les alumnes reflexionin sobre els 
accidents i riscos de treball en el sector de la construcció. S'analitzarà a través 
de la història, com ha anat evolucionant el sector de la construcció; s'observaran 
els accidents, les malalties i les millores que s'han produït en relació a la 
seguretat i la salut. Es poden prendre com a referència tres èpoques històriques: 
construcció de temples en l'antiguitat, construcció de catedrals en l'Edat 
Mitjana i construcció de gratacels en l'època actual.

L'activitat consisteix a comparar les condicions de treball de cada època amb 
les seves diferències i similituds, analitzar si els avenços tècnics han tingut 
relació amb la millora de les condicions laborals de cada època i reflexionar 
sobre l'alta sinistralitat laboral en aquest sector malgrat aquests avenços.
Com a material de suport en aquesta activitat es poden utilitzar diferents 
recursos com podria ser la porjecció d'un extracte d'un vídeo o l'anàlisi 
d'algun còmic que reflecteixin les condicions de treball en la construcció en 
altres èpoques.

Per complementar l'activitat:

“Benvinguts al sector de la construcció”, DVD del  Departament de Treball accessible des del web 
http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc.

Cartell “La prevenció de riscos laborals en l'obra civil”. 73x73. Accessible al web 
http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc.
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Activitat 12: LA MALALTIA PROFESSIONAL

Es presenten a continuació 3 malalties tipus: 

 -Hepatitis B: infecció vírica que provoca febre, vòmits i, fins i tot, en 
alguns casos la mort. El seu contagi es produeix a través de transfusions 
de sang, líquids orgànics... La incidència en casos de drogoadicció és 
molt alta.

-Artrosi: degeneració del cartílag que es va destruint, causa dolor, 
cruiximents i, fins i tot, invalidesa. Les seves causes són el fred, l'obesitat, 
els factors genètics, la vellesa, etc.

-Càncer de pulmó: càncer de mal pronòstic, molt freqüent entre els homes. 
Les seves causes són el tabac, l'exposició a productes tòxics com l'amiant, 
la contaminació pel trànsit urbà, etc.

Els i les alumnes es reuniran en grups i buscaran informació sobre els factors 
que produeixen aquestes malalties. Així mateix, descriuran diverses activitats 
laborals potencials de provocar aquestes malalties com a conseqüència dels 
riscos que comporten i elaboraran una sèrie de mesures per evitar o reduir 
aquests riscos.

Per complementar l'activitat:

Càpsula informativa “Trastorns musculosquelètics d'origen laboral”, editada pel Departament de 
Treball i accessible a http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc.
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Activitat 13: EINES DE TREBALL

Per al desenvolupament d'aquesta activitat, el professorat demanarà a 
l'alumnat que es fixi en algun taller de mecànica, fontaneria, fusteria, etc. 

Els i les alumnes hauran de veure com està el taller des del punt de vista de 
l'ordre i de la neteja, la ubicació i l'estat de les eines... i n'elaboraran un 
croquis o plànol. Després es farà una posada en comú a classe per reflexionar 
sobre la correcta utilització de les eines de treball. Es pretén que els i les 
alumnes analitzin l'ordre, la neteja i el manteniment dels llocs de treball i 
que identifiquin situacions perilloses derivades de l'incorrecte ús de les eines. 

Així mateix, l'objectiu de l'activitat és que els i les alumnes coneguin els 
diferents tipus d'eines existents en cada activitat i que aprenguin a identificar 
les eines específiques de cada sector laboral i la seva utilització adequada.

Per complementar l'activitat:

CD- ROM “Col·lecció de cartells de prevenció d'accidents laborals (1925-1937)”, del Departament de 
Treball. http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc.
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Activitat 14: PRIMERS AUXILIS

Es comentaran a classe les diferents actuacions que cal realitzar en determinats 
casos de primers auxilis (cremades, traumatismes, ferides...) ressaltant la 
importància de la higiene en aquest tipus d'actuacions. S'elaborarà un llistat 
amb diferents professions com fuster/a, paleta, lampista, treballador/ora de 
sanitat, etc. i a continuació els i les alumnes hauran de descriure lesions 
derivades d'un accident de treball que es pugui produir en aquestes professions.

Seguidament els i les alumnes hauran de descriure com s'han de realitzar els 
primers auxilis en cada cas i proposar al mateix temps mesures preventives 
per evitar aquestes lesions. També es farà una anàlisi dels elements que ha 
de tenir el centre escolar de cara a una actuació de primers auxilis en funció 
dels riscos existents.

Com a activitat complementària els i les alumnes es poden dividir en grups 
i representar davant dels/de les altres alumnes situacions d'intervenció de 
primers auxilis en les quals els/les altres alumnes hauran d'esbrinar què passa 
a l'afectat/ada.
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 Glossari de termes

1.- ACCIDENT LABORAL: lesió corporal que el treballador o la treballadora pateix 
amb ocasió o a causa del treball executat per compte aliè. Existeixen dos 
tipus d'accident de treball: in labore, ocorregut durant la jornada de treball 
en el propi centre, en un centre diferent o en desplaçaments en horari laboral 
i in itinere, ocorregut en anar o tornar del treball.

2.- AGENT BIOLÒGIC: microorganismes, incloent els genèticament modificats, cultius 
cel·lulars i endoparàsits humans, susceptibles d'originar qualsevol tipus 
d'infecció, al·lèrgia i toxicitat.

3.- ARNÈS DE SEGURETAT: equip de protecció individual que frena i sosté el cos en 
cas de caiguda.

4.- AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS: procés dirigit a estimar i valorar la magnitud dels 
riscos laborals inherents a l'activitat, obtenint la informació necessària per 
tal que l'empresari/ària compleixi amb la seva obligació d'adoptar totes 
aquelles mesures, de caràcter preventiu, que resultin necessàries o convenients 
amb la finalitat d'eliminar-los o, en cas de no ser possible, minimitzar-los.

5.- CARRETÓ ELEVADOR: vehicle que s'utilitza per a la manipulació d'aparells domèstics 
que no són susceptibles de ser paletitzats.

6.- CONDICIONS DE TREBALL: conjunt de característiques (físiques, organitzatives i 
psicosocials) que defineixen una situació laboral, tant en el conjunt de 
l'empresa com en relació al lloc de treball, amb influència significativa en 
la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador i de la 
treballadora.

7.- DISPOSITIU DE SEGURETAT: mitjà de protecció contra els perills que presenten 
generalment les màquines, que permet eliminar o reduir les conseqüències 
d'un risc determinat.

8.- EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): equip destinat a ser portat o subjectat pel 
treballador o per la treballadora per tal que el protegeixi d'un o de diferents 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en el treball, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a aquesta finalitat.

9.- ERGONOMIA: disciplina bàsica de la Prevenció de Riscos Laborals que tracta 
l'adaptació dels llocs de treball a les condicions psicofísiques dels treballadors 
i de les treballadores.

DOSSIER D’ACTIVITATS

-23-



10.- HIGIENE DEL TREBALLADOR I DE LA TREBALLADORA: disciplina que té com a objectiu 
la prevenció de danys a la salut mitjançant l'avaluació i el control dels factors 
físics, químics o biològics, presents en l'ambient de treball.

11.- INCIDENT: fet accidental ocorregut en el desenvolupament d'una relació 
laboral que no produeix, amb caràcter immediat, cap alteració coneguda 
de la integritat o la salut del treballador o de la treballadora o pèrdues 
econòmiques quantificables.

12.- LESIÓ PER MOVIMENT REPETITIU: dany o detriment corporal produït per cicles de 
treball reiteratius amb moviments ràpids de grups musculars o tendinosos 
o a causa del manteniment de postures fisiològicament no neutres.

13.- MALALTIA PROFESSIONAL: deteriorament lent i gradual de la salut del treballador 
o de la treballadora produït per una exposició continuada a situacions 
adverses.

14.- MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES: qualsevol operació de transport o subjecció 
d'una càrrega per part d'un o diversos treballadors o treballadores, com 
l'aixecament, la col·locació, l'empenyiment, la tracció o el desplaçament, 
que per les seves característiques o condicions ergonòmiques inadequades 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors i per a les 
treballadores.

15.- MEDICINA DEL TREBALL O VIGILÀNCIA DE LA SALUT: disciplina bàsica de la Prevenció 
de Riscos Laborals que té per objectiu mantenir al treballador i a la 
treballadora en un òptim estat de salut, mitjançant tècniques preventives 
(l'epidemiologia, la vigilància de la salut i l'educació sanitària) i curatives 
(diagnòstic i tractament dels danys ocasionats pel treball).

16.- PLA D'EMERGÈNCIA: programa en el qual s'estableix l'organització dels mitjans 
humans i materials disponibles per a la prevenció de les emergències i per 
garantir, en cas que s'escaigui, una evacuació de personal ràpida, ordenada, 
controlada i eficaç.

17.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: conjunt d'activitats o mesures adoptades o 
previstes en totes les fases d'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar 
o disminuir els riscos derivats del treball.

18.- PRIMERS AUXILIS: conjunt de procediments o tècniques que faculten l'equip 
designat a aquests efectes per assumir, en situacions d'emergència, la 
primera atenció dels accidentats fins a l'arribada de l'assistència mèdica 
professional.
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19.- PSICOSOCIOLOGIA APLICADA: disciplina bàsica de la Prevenció de Riscos Laborals 
que estudia els danys de caràcter psicològic que pot patir una persona en 
l'entorn del treball, així com tots aquells factors que produeixen insatisfacció 
laboral.

20.- RECONEIXEMENT MÈDIC: conjunt de proves medicodiagnòstiques realitzades a 
un treballador o a una treballadora amb la finalitat de realitzar una valoració 
de salut que defineixi la capacitat o incapacitat física i/o mental de l'individu 
per desenvolupar les tasques pròpies, per tal de verificar l'aptitud del 
treballador o de la treballadora a les condicions d'un lloc de treball i prevenir 
qualsevol deteriorament de la seva salut o riscos per a la salut de tercers.

21.- RISC LABORAL: és la probabilitat que succeeixi un determinat dany a la salut 
de les persones en unes condicions de treball determinades.

22.-SIMULACRE D'EMERGÈNCIA: mesura de control i valoració de les accions 
d'emergència adoptades, en què s'escenifica una situació de crisi que 
realment no existeix amb la finalitat d'activitar el Pla d'Emergència i 
Evacuació per poder-ne verificar la idoneïtat així com la dels diferents equips 
implicats en el seu desenvolupament.

23.- SINISTRALITAT LABORAL: freqüència o índex de sinistres a l'entorn laboral.

24.- VIGILÀNCIA DE LA SALUT: tècnica preventiva en el marc de la Medicina del Treball 
que s'ocupa de controlar periòdicament l'estat de salut dels treballadors i 
de les treballadores mitjançant la pràctica de reconeixements mèdics 
específics i selectius en funció dels riscos inherents a cada lloc de treball.

25.- ZONA DE PERILL: entorn espai-temporal en el qual les persones o els béns es 
troben en perill.
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