
ARC- CercaTec                                

  1/2 

NORMES DE SEGURETAT 
 

 
Objectius 

  
- Sensibilitzar el bon ús de les mesures de prevenció i de seguretat per 

evitar els accidents. 
- Conèixer la senyalització i les proteccions individuals utilitzades per a 

la prevenció d’accidents. 
 
Descripció de l’activitat 

Aquesta activitat consta d’una part que es realitza amb l’interactiu Mòdul de 
Prevenció i riscos laborals i una segona part de disseny d’un anunci per 
prevenir els accidents laborals. 
 
La primera part de l’interactiu l’activitat 1, 2 i 3 poden plantejar-se com unes 
activitats individuals on l’alumnat pot comentar la solució amb un 
company/a. L’activitat d’avaluació pot realitzar-se a classe emprant la 
pissarra digital. 
 
Per al disseny de l’anunci per prevenir els accidents laborals s’utilitzaran dues 
pàgines web de la generalitat on l’alumnat podrà veure anuncis model que li 
serviran de guia. Aquesta activitat pretén sensibilitzar a l’alumnat. 
 
Aula  

Aula ordinària 
 
Temporització  

5 h a l’aula ordinària 
 
Recursos emprats  

- L’aplicatiu multimèdia xtec: Mòdul de Prevenció i riscos laborals 
- L’aplicatiu mulitmèdia gencat: Cartells de prevenció, Vídeos per a la 

prevenció de riscos 
- MA_normes de seguretat.doc 
- Ordinador 
- Impressora 
- Càmera de fotos. 
- Càmera de vídeo. 
- Material fungible (cartulines, rotuladors, cola) 
 

 
 
 

http://www.xtec.cat/aulanet/ciclesf1/interfaz/seguretat.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/ciclesf1/interfaz/seguretat.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/ciclesf1/interfaz/seguretat.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.32aac87fcae8e050a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=ed7a58fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed7a58fae69af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.f492997b413c1d80a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=9fa482d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9fa482d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.f492997b413c1d80a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=9fa482d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9fa482d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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Aspectes didàctics i metodològics  

En acabar l’activitat d’avaluació convé assegurar que l’alumnat ha respost 
correctament i ha integrat els coneixements. 
 
Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat hagi observat els vídeos de les 
pàgines web indicades en l’activitat. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 Es treballen els continguts següents: 
 

- Proteccions individuals. 
- Senyalització. 
- Disseny d’un anunci 

 
La principal competència treballada és la relacionada amb el coneixement i la 
interacció amb el món físic. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

Connexions amb Ciències de la Naturalesa i les Llengües. 
 
Documents adjunts 

Guia de treball per a l’alumnat: MA_normes de seguretat.doc.  
 
 
 

 


