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Introducció 
 
L’objectiu principal d’aquesta col·lecció de problemes és introduir la prevenció 
d’incendis d’una manera transversal a través de la resolució d’aquests problemes.  
 
En l’edat de l’ensenyament secundari obligatori els nois i noies comencen a fonamentar 
els seus coneixements científics i tècnics, i a més volen comprovar que aquests 
coneixements tenen aplicació i resultats en la vida quotidiana. La prevenció i actuació 
davant els incendis es fonamenta en les ciències, en l’enginyeria, en la tecnologia i en el 
coneixement del comportament social i psicològic de les societats i persones.  
 
 
Treball transversal dels conceptes bàsics de prevenció d’incendis: 
 
Es proposen diferents casos ambientats en les actuacions habituals dels bombers per 
conèixer les situacions de risc més freqüents dels incendis i accidents. L’objectiu és la 
resolució a l’aula dels problemes de matemàtiques, ciències, física, química i 
tecnologia, ambientats en un escenari d’actuació real dels bombers, per explicar les 
causes que provoquen aquestes situacions de risc. Trobarem recursos per treballar 
forces, densitat, gasos, volums, seguretat i prevenció d’incendis, combustió o reaccions 
químiques. 
 
Per a cada problema donem algunes indicacions sobre prevenció d’incendis que es 
poden  destacar en la solució dels problemes, però, no cal dir-ho, són les professores i 
professors qui millor saben com introduir aquest conceptes i com treballar-los a classe. 
També afegim les solucions, encara que igualment són les professores i professors qui 
poden decidir la millor forma d’encarar i materialitzar la solució.  
 
Aconsellem, abans de presentar els problemes, visitar el web de Bombers de la 
Generalitat, especialment l’apartat corresponent a seguretat a la llar en cas d’incendi: 
 

www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
Això permetrà als professors i professores situar-se en el marc de la seguretat en cas 
d’incendi en l’àmbit domèstic, i tenir clars els consells bàsics de prevenció per 
introduir-los amb seguretat.  
 
Si voleu notificar errors, millores o proposar nous problemes o simplement fer 
comentaris o demanar material de suport, us podeu dirigir a:  
 

prevencioincendis@gencat.cat 
 
No cal dir que totes les vostres iniciatives seran molt ben rebudes. 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 1 Física Volums i densitats 

 
Missatge de prevenció 
 
Problema en que s’ambienta, de forma indirecta, la prevenció d’incendis. S’incideix en controlar i estar 
atents als possibles focus d’incendi en les nostres vivendes. Els focus de calor han d’estar suficientment 
lluny de possible material que pugui cremar. A les llars, els aparells portàtils de calefacció són un dels 
principals riscos d’incendi, i hem d’evitar orientar-los cap a elements combustibles: cortines, teixits, 
llençols, etc... 
 
Més informació a: www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
 
Solució 
 
El problema permet exercitar el càlcul de volums en un objecte que no és massa quotidià i utilitzar la 
densitat en un context pràctic. També permet treballar el canvi d’unitats. 
 
La figura geomètrica a la que podem associar una mànega és un cilindre. Com calcularem el seu volum? 
 
Àrea de la secció: 3,1416 x (0,025/2) 2 m2 = 0,000490859375 m2 = 0,00049 m2. 
 
Volum: 20 m x 0,00049 m2 = 0,0098 m3 

 

Com tenim dues mànegues: V=0,0196 m3 
 
Massa total de l’aigua: 0,0196 m3 x 1000 kg/m3 = 19,6 kg 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 2 Física Canvi d’unitats. Proporcionalitat 

 
Missatge de prevenció 
 
Missatge clar: els endolls sobrecarregats són una de les causes principals d’incendis en els habitatges. I 
compte amb el fum. Es pot produir una gran quantitat en molt poc temps i resulta extremadament tòxic. 
Per evitar que el fum s’escampi per tot l’habitatge i per les plantes superiors, la millor acció que podem 
fer és tancar totes les portes.  
 
Podeu veure els vídeos sobre el moviment i perillositat del fum en cas d’incendi a la web:  
www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
 
Solució 
 
a) 3.000 litres d’aigua són 3 m3  
b) Per fer aquest problema i d’altres semblants no recomanen utilitzar la regla de 3. És important que 

els/les alumnes aprenguin a utilitzar relacions i proporcionalitats i entenguin el seu significat. 
Tampoc aconsellem utilitzar els factor de conversió d’una manera automàtica i fixant-se 
exclusivament en les unitat per decidir sobre l’operació a realitzar. 

 
100 litres/minut o 5/3 l/s és una velocitat, una divisió que ens està indicant quina relació hi ha entre 
els litres utilitzats i el temps emprat. La forma en que està indicada aquesta relació ens dóna els litres 
gastats per segon, però la inversa també ens dóna una informació, quina? 
 
 3.000 l x 3/5 s/l = 1800 s o sigui 30 min. Un altre aspecte que aconsellem és diferir el càlculs 
numèrics el més possible. Si pot ser fins al final. 

 
Es podria dir que la mecànica de solució és fàcil, però caldria aprofundir en el significat de les divisions 
com repartiment, velocitats, relacions que ens ajudin a solucionar tot aquests tipus de problemes. 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 3 Física  Potència elèctrica 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Es torna a donar el mateix missatge que en el problema 2: el perill de la sobrecàrrega dels endolls. Una 
pràctica massa freqüent que ocasiona una important part dels incendis, atès que poden provocar un 
escalfament molt important de l’endoll, que pot arribar a cremar. En aquest cas, si està en contacte amb 
una cortina o qualsevol altre element tèxtil, el risc d’incendi generalitzat és elevat. 
 
 
Solució 
 
a) L’etiqueta de 1500 W, vol dir que l’estufa té una potència de 1500 W. La potència de l’estufa ens 

està indicant l’energia que subministra l’estufa per unitat de temps. L’estufa ens està subministrant 
1500 J per cada sg. Per fer-nos una idea del que representa aquesta energia, pensem que si 
l’apliquéssim a un litre d’aigua en 100 segons la temperatura de l’aigua pujaria 36 ºC. 

 
b) L’etiqueta del lladre no vol dir, lògicament, el mateix que el de l’estufa. En el lladre ens diu que és la 

potència màxima que es pot connectar al lladre perquè no tingui problemes de seguretat. Si posem 
més de la potència màxima el lladre s’escalfarà i pot arribar a produir un incendi. 

 
c) Si col· loquem el televisor de 200 W, la làmpada de 150 W,  l’ordinador portàtil de 100 W i l'estufa 

elèctrica de 1500 W, el lladre estarà suportant una potència de 1950 W, o sigui que està en una 
situació de perill. Per tant el millor és endollar l’estufa en un altre lloc que pugui aguantar aquesta 
potència: repartir els consums elèctrics entre diferents endolls. 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 4 Física Canvi d’unitats. Proporcionalitat 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Les espelmes són un altre focus d’incendis en els habitatges. Mai s’han de deixar espelmes enceses quan 
anem a dormir o marxem de casa, ni tenir-les enceses a prop de cortines, sofàs, llits... 
 
Més informació: www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
També es descriu què són els hidrants d’incendi, elements potser desconeguts per als alumnes, però de 
gran importància per als bombers.  
 
 
Solució 
 
És un problema molt semblant al número 2 per tant no reproduïm els mateixos comentaris. 
 
a) La capacitat dels dos vehicles en conjunt és 4 m3.  
 
b) Desprès de treballar cal omplir 2500 l 

2500 l x 60 s/500 l = 300 s o sigui 5 minuts 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 5 Matemàtiques Teorema de Pitàgores 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Aquesta situació mostra una de les causes més habituals dels incendis en els habitatges: els incendis, a la 
cuina, de les paelles que estan al foc. Una de les mesures bàsiques de prevenció d’incendi és assegurar-se 
que no hem deixat res al foc quan sortim de casa, encara que sigui per molt poca estona: anar a comprar el 
pa, per exemple.  
 
L’altre part molt important de la situació que presenta aquest problema és mostrar l’actuació correcta del 
Joan, atès que ha seguit els consells bàsics d’actuació segura en cas d’incendi: si comença un foc en un 
pis per sota del nostre i l’escala està plena de fum, mai hem d’intentar baixar per l’escala!. El que hem de 
fer és: 
 

1. Avisem els bombers a través del telèfon 112 
2. Ens quedem a casa: tanquem totes les portes per evitar el pas del fum 
3. Esperem l’arribada dels bombers  consell és l’actuació davant el fum de l’incendi.  

 
Podeu ampliar tots aquells consells de prevenció i actuació en cas d’incendi, i us recomanem que vegeu 
els vídeos que estan penjats a la web www.gencat.cat/interior/seguretatalallar.  
 
 
Solució 
 
Alçada: 4 × 3 m = 12 m 
 
Si apliquem el teorema de Pitàgores tindrem: d = (122 + 52) 1/2 = 13 m 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 6 Física / Matemàtiques 
Composició de forces. 

Trigonometria 
 

Missatge de prevenció 

En aquest cas no hi ha un missatge específic de prevenció d’incendis, si bé es pot aprofitar per 
sensibilitzar envers el risc d’accident de trànsit. Podem veure com els conceptes teòrics els bombers els 
apliquem directament per fer front a problemes reals fora de laboratoris o situacions controlades.  
 
 
Solució 
 
a) Si F és la força que fa el camió (100.000 N), T1

 la força sobre el cable 1, i T2 la força sobre el cable 2, 
si descomposem les forces veiem que T1 és igual que T2. Per tant ens trobem que per a que el camió 

s’aguanti s’ha de complir F · cos 45º = T1 = T2;  
 

T1 = T2 = 70.710,7 N  
 
 
b) Per resoldre aquest problema de descomposició de forces podem aplicar el teorema del sinus: 
 

Csin
c

Bsin
b

Asin
a ==  

 
 

En el nostre cas, si fem descomposició de forces:  
 
 

105sin
F

45sin
T1 =    i T1 = 73.205 N 

 

105sin
F

30sin
T2 =   i T2 = 70.710 N 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 7 Física / Química Densitat dels gasos. Productes de la combustió 

 
 

Missatge de prevenció 
 
Com en el problema 5 s’insisteix en la perillositat del fum dels incendis i en l’actuació adequada en cas de 
trobar-nos en un edifici on es produeix un incendi en una planta inferior. En general, el fum produeix més 
víctimes que les pròpies flames. Per tant, en els incendis d’habitatges, si el fum ens impedeix l’evacuació, 
hem de quedar-nos a casa, tancar totes les portes possibles per impedir el pas del fum, trucar 
immediatament al 112 i cridar l’atenció dels bombers quan arribin.  
 
Recomanem que es vegi el vídeo sobre el moviment de fums en els edificis que està penjat al web:   
 

www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
En aquesta mateixa web torbareu també un tríptic sobre consells de seguretat en les llars de foc. 
 
 
Solució 
 
a) Cal tenir molt clar que l’aire calent és més lleuger que el fred (pensem en l’exemple dels globus 

aerostàtics). Per això en cas d’incendi en un edifici, el fum puja molt ràpidament i envaeix totes les 
plantes superiors tendeix a pujar. Per tant, el fum es concentrarà en les parts altes de l’escala. 
L’escala de veïns actua com una xemeneia: es tracta d’un nucli vertical que comunica totes les 
plantes de l’edifici, i per tant, es un espai que afavoreix molt la transmissió vertical del fum. 

 
b) La fusta verge està composada fonamentalment per 3 polímers: la cel· lulosa, la hemicel· lulosa i la 

lignina  Aquests polímers estan constituïts per C, O i H. Si la fusta no tingués més components, els 
principals productes d’una combustió completa serien CO2 i H2O. Però la combustió mai és 
completa, i a més la fusta té d’altres productes (resines, ceres i greixos...). Quan la combustió no és 
completa es produeix monòxid de carboni (CO) que és un gas molt tòxic i perillós, responsable de 
morts de persones que es queden adormides amb brasers o focs que es van consumit poc a poc. A 
més cal considerar que la fusta del moble està tractada amb productes químics i per tant els fums i 
gasos seran més tòxics encara. Es pot produir una gran varietat de productes tòxics a part del CO: 
productes nitrogenats, cianurs...  

 
c) El fum canvia a un color molt més blanc pel vapor d’aigua condensat de l’aigua d’extinció. 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 8 Química Reacció química. Combustió 

 
 
Missatge de prevenció 
 
En aquest problema es reflexiona sobre la pròpia mesura de prevenció. Es pot parlar sobre el fet perillós 
de sortir de casa deixant alguna cosa al foc. Per una altra banda, cal destacar la necessitat de fer la trucada 
immediata al 112. Davant qualsevol emergència aquesta trucada s’ha de produir de forma automàtica i 
sempre hem d’estar segurs que s’ha fet. No importa que es pugui repetir la trucada, al contrari! De 
vegades pot passar que la gent que contempla la situació d’emergència pensi que ja ha trucat algú, i 
realment ningú ho ha fet.  
 
Recomanem que es vegi el vídeo sobre com s’ha d’apagar una paella cremant que està penjat a la web:   

www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
 
Solució 
 
a) L’actuació per sufocar l’incendi és molt correcte. Al posar la tapa a sobre de la paella impedim 

l’arribada d’aire (O2) i l’incendi s’extingeix. També es podria posar un drap mullat, per exemple. El 
que no hem de fer mai és tira-hi aigua, ni intentar portar la paella a l’aigüera. 

 
b) En el cas de la paella al foc el combustible sol ser l’oli de la paella i l’energia inicial prové del foc de 

sota la paella (o energia calorífica de la vitroceràmica). 
 
c) Sí, tan sols eliminat un dels factors la reacció s’aturarà. 
 
d) Tapant la paella, com hem comentat en el punt a) impedim l’arribada d’aire (O2) i l’incendi 

s’extingeix. És el mateix cas de quan tapem una espelma amb un got. Tècnicament, quan impedim 
que l’oxigen entri en contacte amb el combustible diem que extingim el foc per  sufocació. 

 
e) No tots els incendis s’extingeixen igual; depèn del material combustible, de l’extensió de l’incendi, 

de la rapidesa amb que s’ha d’actuar. Per exemple, per extingir incendis en tancs de líquids 
inflamables s’utilitza escuma, que fa que el líquid inflamable (combustible) entri en contacte amb 
l’oxigen de l’aire. Per tant, també estem sufocant.  

 
L’aigua és un element molt adequat quan volem refredar. Així, quan els bombers projecten aigua 
amb les mànegues en la majoria dels casos estan refredant tot el conjunt, eliminant l’energia 
d’activació.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Continguts Conceptes principals 
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Problema 9 Física Proporcionalitat. Canvi d’unitats 

 
 
Missatge de prevenció 
 
En aquesta situació podem donar tres grans missatges:  
 
• Per una banda s’insisteix en la necessitat de trucar immediatament al 112 davant de qualsevol sospita 

d’incendi. Tots els cossos d’emergència (bombers, policia, emergències mèdiques i agents rurals) 
només començarem a actuar des del moment que algú avisa. 

• Com ja s’esmenta en el propi plantejament, una situació de risc molt evident, sobretot a l’estiu, és el 
fet de llençar cendres que no estiguin completament apagades i ben fredes. 

• De manera transversal, també descriu la funció dels hidrants d’incendi, que són aparells al carrer que 
ens permeten als bombers obtenir aigua. Per això han d’estar en perfecte estat. 

 
 
Solució 
 
a) Es fan els mateixos comentaris que en problema 2: 

3000 l × 0,1 s/l = 300 s, o sigui 5 minuts 
 

b) 200 l/min = 20/6 l/s; 20/6 l/s · 540 s = 1.800 l, o sigui que sí que tindrem aigua suficient 
 
c) 200 l/min = 12 m3/h 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 10 Física Calor i temperatura 

 

Missatge de prevenció 

Cal vigilar els punts de calor de l’habitatge: fogons, estufes elèctriques portàtils, estufes de llenya, 
espelmes, cigarretes, barres d’encens, endolls sobrecarregats, llums amb massa potència si estan en 
contacte amb algun material combustible, atès que es poden escalfar molt. 

Solució 

 
 

Parell d’objectes o sistemes Qui te més 
temperatura? 

Qui te més “calor 
“emmagatzemada”? Perquè? 

Un llumí encès 
L’aigua d’una  
piscina 
olímpica 

Un llumí encès L’aigua d’una  piscina 
olímpica 

- La flama del llumí pot estar 
a uns 800  ºC i té més 
temperatura que l’aigua de 
la piscina que està a uns 20 
ºC. 

- La piscina té una massa 
més gran i, per tant, te més 
energia emmagatzemada. 

1 moneda d’un 
euro a 
temperatura 
ambient 

10 monedes 
d’un euro en el 
mateix ambient 

Tenen igual 
temperatura 10 monedes d’un euro 

- Com estan en el mateix 
ambient tenen la mateixa 
temperatura. 

- Atès que les 10 monedes 
tenen més massa, tenen més 
“calor” (més energia) 

L’aire de la ciutat 
de Barcelona a 
l’estiu 

L’aigua del mar 
Mediterrani a 
l’hivern 

L’aire de la 
ciutat de 
Barcelona a 
l’estiu 

L’aigua del mar 
Mediterrani a l’hivern 

Encara que la temperatura de 
l’aire és més elevada, la 
massa d’aigua del mar és 
molt més gran que la massa 
de l’aire de Barcelona i, per 
tant, el mar té més energia. 

L’aigua del mar 
Mediterrani a 
l’hivern 

El cos d’una 
persona viva 

El cos d’una 
persona viva 

L’aigua del mar 
Mediterrani a l’hivern 

Mateixa explicació que 
l’anterior 

Una piscina 
olímpica a 
l’hivern 

L’aigua 
preparada per 
banyar un nadó 
a l’hivern 

L’aigua de la 
banyera per 
banyar un nadó 
a l’hivern 

Una piscina olímpica a 
l’hivern 

Mateixa explicació que 
l’anterior 

Parell d’objectes o sistemes Qui te més 
temperatura? 

Qui te més “calor 
“emmagatzemada”? Perquè? 
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Un got de 250 
grams d’aigua a 
50 ºC 

Un got  de 250 
grams d’aigua a 
75 ºC 

Un got  de 250 
grams d’aigua a 
75 ºC 

Un got  de 250 grams 
d’aigua a 75 ºC 

A igual massa, el que té la 
temperatura més  elevada té 
emmagatzemada més 
energia 

Un got de 10 gr 
d’aigua a 50 ºC 

Un got  de 200 
gr d’aigua a 25 
ºC 

Un got de 10 gr 
d’aigua a 50 ºC 

Un got  de 200 gr 
d’aigua a 25 ºC 

Aquí només cal multiplicar 
la massa per la temperatura 
per mostrar la solució. 

Un got de 100 gr 
d’aigua a 50 ºC 

Un got  de 200 
gr d’aigua a 25 
ºC 

Un got de 100 gr 
d’aigua a 50 ºC Igual energia Igual comentari que 

l’anterior 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 11 Física Velocitat i proporcionalitat 

 
 
Els problemes 11 i 12 són un complement excel· lent d’un exercici d’evacuació de l’escola o institut. 
 
 
Missatge de prevenció 
 
El principal missatge derivat d’aquesta situació és la sensibilització envers les condicions d’evacuació 
dels edificis en general: es pot destacar la necessitat absoluta de garantir en tot moment en perfecte estat 
tots els recorreguts d’evacuació, mantenint-los lliures de qualsevol impediment com mobles, cadires... 
També es pot aprofitar per fer una descripció de la senyalització d’evacuació que tenim a l’edifici.  
  
A més, s’ha de donar importància al fet de fer qualsevol evacuació en ordre i sense córrer, tal i  com ja es 
descriu en el propi enunciat. 
 
 
 
Solució 
 
a) Com cada persona necessita 1 m, i entre les dues sortides tenim 9 metres lliures, podem dir que la 

gent sortirà per les dos portes en “tongades” de 9 persones. Hi haurà 800/9 tongades i com cada 
tongada triga 2 segons, tindrem que el temps total és de: (800/9) x 2 = 177’7 s, és a dir, gairebé 3 
minuts. 

 
b) El temps serà : t = e/v ; per tant: t = 225 m / 1 m/s + 25 m/ 0,5 m/s = 275 s. El problema també es pot 

plantejar com un exercici de proporcionalitat i relacions. 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 12 Física / Matemàtiques Densitat. Resolució d’equacions 

 
 
Els problemes 11 i 12 són un complement excel· lent d’un exercici d’evacuació de l’escola o institut. 
 
Missatge de prevenció 
 
Es poden fer els mateixos comentaris de prevenció que en l’exercici 11 i també es pot recordar algun 
exercici que s’hagi fet d’evacuació. 
 
 
Solució 
 
a) Densitat = persones / superfície que ocupen. Densitat = 50 / (20 x 1) = 2,5 persones /m2  
 
b) La densitat d’ocupació de la classe es calcula sabent el nombre total d’alumnes i dividint per la 

superfície. 
 
c) En l’expressió V = 1,4 – 0,3724 x d  es pot veure que a major densitat d‘ocupació, la velocitat 

disminueix, cosa força lògica. Per veure-ho més clarament es pot fer una representació de la recta. 
 

d) Es desplaçaran a V= 1,4 – 0,3724 x 2,5 = 0,469 m/s 
 
e) Es desplaçaran a V= 1,4 – 0,3724 x 0,5 = 1,214 m/s 
 
f) Per a que la gent quedi aturada, la velocitat ha de ser zero i això passarà quan la densitat valgui: 1,4 / 

0,3724 = 3,76 persones/m2. Com es pot veure no és una densitat enorme, però la gent ja no pot 
avançar. Hem d’anar amb compte quan tinguem la sensació d’aglomeració o incomoditat amb grans 
multituds i maniobrar per buscar llocs segurs. 
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Problema 13 Física Força i treball 

 
 
Missatge de prevenció 
 
És important quan se surt a la muntanya, es tinguin en compte unes mesures generals molt senzilles: 
 

• Abans de sortir, informa't de les condicions meteorològiques i de la seva possible evolució. 
Renuncia a l'activitat si les previsions són dolentes  

• Vés-hi sempre acompanyat o, en tot cas, comunica a algú l'activitat prevista.  
• Planifica l'activitat i la seva durada, consulta les guies i el mapa del recorregut.  
• Utilitza material i equip adequats per l'activitat.  

 

 
Es pot trobar més informació i consells de seguretat a la web de Bombers:  
 

www.gencat.cat/bombers/seguretatalamuntanya 
 
 
 
Solució 
 
a) Si suposem que fan igual força, cada bomber farà: (80/4) kg × 9,8 m/s2 = 196 N 
 
b) Si considerem que el trajecte és pla, el treball (magnitud física) realitzat pels bombers és 0, atès que 

no es guanya ni es perd alçada i el desplaçament és perpendicular a la força que fan els bombers. De 
totes maneres, els bombers es cansen degut a la força que han de fer. 
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Problema 14 Física Transferència de calor. Canvis d’estat 

 
 
Missatge de prevenció 
 
S’introdueix la idea d’agent extintor i es presenta l’agent extintor per excel· lència que és l’aigua. Es 
recorda que hem d’evitar el contacte amb aigua en cas que hi hagi presència de tensió elèctrica. Aquest 
perill el podem treballar posant exemples dins l’àmbit domèstic. 
 
 
 
Solució 
 

a) L’energia absorbida per l’aigua és: 500.000 kg (2251 kJ/kg + (100-20) ºC · 4,18 kJ) = 1.292.700.000 
kJ.  
 
Podem treballar també la notació científica: 1.292’7 MJ 

 
 
b) Els líquids inflamables solen ser poc solubles en aigua i a més si tenen densitat més alta tendeixen a 

flotar en l’aigua. Si llancem aigua sobre d’un líquid que està cremant, aquesta aigua se’n va al “fons” 
i no serveix per extingir l’incendi. Si utilitzem escuma en lloc d’aigua, l’escuma queda per sobre del 
líquid inflamable i impedeix l’arribada de l’aire (oxigen), i s’extingeix. Tal com s’ha explicat en el 
problema 8, estaríem sufocant l’incendi Com es pot veure en la foto del problema en aquest cas, els 
bombers llencem escuma sobre el camió. 

 
 
 
  



 

   
     

 Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons 18/35 

Número Continguts Conceptes principals 

Problema 15 Física Màquines. Tecnologia. Politges 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Aquest problema no té un missatge específic de l’àmbit de la prevenció, sinó que presenta una situació on 
els bombers han d’aplicar un principi físic. Les màquines simples són el fonament de la tecnologia per 
moure o desplaçar càrregues. Per molt sofisticades que siguin les màquines, totes es basen en principis 
simples. Els bombers al llarg de l’historia s’han anat tecnificant molt, però han de dominar els principis 
de funcionament de les màquines simples. 
 
 
Solució 
 
a) L’aplicació d’aquesta politja és canviar la direcció de la força. La força es pot fer d’una manera més 

còmode, encara que hem de fer la mateixa que la del pes. Per tant, l’’avantatge és la comoditat de la 
postura de treball. 

 
 
b) En la figura 2 i 3 es pot veure com un sistema de politges pot reduir substancialment la força a fer. 

No així el treball. Cal recordar el principi de conservació de l’energia. 
 
 
c) Aquesta solució no és vàlida, atès que el sistema que cal estudiar és el suport superior aïllat, no la 

tensió de la corda.  
 

La tensió de la corda és de 2000 kg × 9’8 m/s2 =19.600 N. Com de la politja superior hi ha tres trams 
de corda en sentit cap avall, la força total que ha de resistir el suport és de 19.600 N × 3 = 58.800 N.  
 
Com el suport només garanteix 1.500 kg × 9’8 m/s2 = 14.700 N, el suport no és suficient.  
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Problema 16 Física Força. Treball 

 
 
Missatge de prevenció 
 
El missatge de prevenció és el mateix que en el problema 13. 
 
 
Solució 
 
En aquest cas tenim un desnivell de 100 m. La força que fan els bombers (vertical) i la component 
vertical del desplaçament (100 m) estan a 0º.  
 
W= F × d × cos α . Per tant: 90 kg × 9,8 m/s2 × 100 m × 1= 88.200 J .  
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Problema 17 Física Força. Pressió  

 
Missatge de prevenció 
 
En aquest problema no introduïm cap missatge concret de prevenció, només relacionem la situació amb el 
treball i les eines dels bombers. 
 
 
Solució 
 
P = F / S ; per tant, (14.250 × 9,8) / (6 × 0,01 × 0,02) = 116.375.000 Pa   
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Problema 18 Química Gasos perfectes. Proporció 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Com en altres problemes fem incidència en la perillositat del fum i en la necessitat d’evitar-lo en cas 
d’incendi. El fum és molt tòxic. També s’insisteix en la trucada al 112. I recordem sempre que si estem en 
un lloc atrapats pel fum ens hem d’intentar fer veure quan arribin els bombers i, si no és possible, trucar al 
112 indicant la nostra situació.  
 
Es pot treballar la necessitat d’utilitzar els equips de protecció individual adequats en totes les situacions 
de risc, com poden ser les pràctiques del laboratori. 
 
Veure els comentaris als problemes 5 i 8. 
 
 
Solució 
 
a) Només hem d’aplicar l’equació dels gasos perfectes: 

 
P×V=n×R×T 

 
Considerem:  1 bar = 1’019 atm 

R= 0’082 atm×gr / (ºK×mol) 
i la resta de dades 

 
Per tant:   n = 76’34 mols; Si sabem que el pes molecular de l’aire és: 28,97 g/mol 

Massa aire: 2’21 kg aire 
 

 
b) En condicions normals (25 ºC i 1 atm), 76’34 mols d’aire ocuparan:  

 
V = (76’34 × 0,082 × 298) / 1 = 1865’4 litres 

 
Per tant podrem omplir com a màxim uns 932 globus; en realitat seran una mica menys perquè els 
globus estan a un pressió major que l’atmosfèrica. 

 
 
c) L’aire es respira a pressió atmosfèrica, per tant aquesta 100 litres d’aire estan a 1 atm de pressió, i a 

20 ºC. Calculem la quantitat d’aire que respira en 1 minut:  
 

n = PV/RT = 4,16 mols.  
 

Com en l’ampolla tenim 76’34 mols, això vol dir que duraran, com a molt:  
 
76’34 / 4,16 = 18,35 minuts. 
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Problema 19 Química Reacció química. Combustió 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Pensar i tenir cura dels punts d’ignició que podem tenir en una casa i preocupar-nos pel seu manteniment 
i de que estiguin suficientment lluny d’elements que es puguin cremar (combustible). S’incideix també en 
el problema de la mala combustió que produeix productes tòxic (en especial el monòxid de carboni (CO). 
 
En general, es poden treballar tots els consells de prevenció d’incendis que es poden trobar a la web: 
 
  www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
 
Solució 
 
a) La reacció igualada és: CH4 + 3/2 O2 → CO + 2 H2O 

 
Com es pot veure, aquesta reacció utilitza menys oxigen que la combustió completa, per això el 
carboni no és oxidat completament. La proporció d’aigua continua igual. 
 

b) El perill d’aquesta reacció és la producció del monòxid de carboni (CO). El monòxid de carboni és 
molt tòxic i la seva presència no es nota i, a més, produeix somnolència. És el principal causant de les 
intoxicacions per inhalació de fums i morts en els incendis. 

 
c) La principal mesura de prevenció és mantenir nets els fogons, per evitar combustions incompletes; i 

per descomptat que cal comprovar que estiguin ben tancats quan s’acabi de cuinar.  
 
d) En aquesta reacció (4 CH4 + 6 O2 → C + 2 CO + 8 H2O + CO2) es produeix carboni. Aquest carboni 

podria emmascarar qualsevol objecte que es possés sobre la flama i a més el color de la flama 
canviaria del blau clar a groguenc.    

 
e) Efectivament es produeixen incendis amb metalls, i alguns són molt virulents. Es poden produir si el 

combustible és un metall polvoritzat o finament dividit. En l’oxidació del ferro es dóna la següent 
reacció:  

 
4 Fe + 3O2 → 2 Fe2O3  
 

També es tracta d’una reacció amb l’oxigen, però amb una velocitat molt més lenta. Per tant, no es 
pot considerar una combustió. Les combustions són oxidacions, però no totes les oxidacions són 
combustions. 
 

f) Tots els consells de prevenció es poden trobar a la web:  
 
www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
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Problema 20 Química Reacció química. Substàncies perilloses 

 
 
Missatge de prevenció 
 
S’exposa en aquest problema els accidents a la llar produïts per la utilització de substàncies perilloses. Cal 
anar amb compte amb les substancies de neteja, pintures, vernissos, insecticides, herbicides, coles, 
dissolvents ... Hem de llegir atentament i saber interpretar l’etiqueta de l’envàs, assegurar-nos que els 
envasos queden perfectament tancats quan no els utilitzem i, sempre, actuar amb la màxima prudència 
davant de qualsevol dubte. 
 
 
Solució 
 
a) El salfumant és l’àcid clorhídric (HCl) a temperatura ambient és un gas, però és molt soluble en 

aigua i així es ven en la forma de salfumant (àcid clorhídric dissolt en aigua). Com es pot veure en la 
fórmula, la molècula està composta d’un àtom de clor i un d’hidrogen. El salfumant és tòxic i 
corrosiu. Això ho fa especialment perillós i, per això, es recomana no tenir-ho a casa i menys si hi ha 
nens o gent amb problemes cognitius. 

 
 
b) El lleixiu més comú a les cases és una solució de hipoclorit de sodi (NaClO) en aigua.  La seva olor 

característica és produïda pel clor (Cl2) que desprèn. Es pot veure en la següent reacció Cl2 + H2O 
H+ + Cl- + HClO com es pot veure en la reacció, la producció de Cl2 està afavorida en mitjà àcid. 

El lleixiu s’utilitza com a blanquejant ja que és un fort oxidant que ataca a la matèria orgànica de les 
taques. També és un poderós desinfectant, però és important no utilitzar-lo de forma generalitzada a 
casa perquè pot produir resistència dels microorganismes. Per exemple, el terra de casa no cal que 
sigui netejat amb lleixiu perquè no cal que estigui desinfectat. Per a les persones no es bo estar en 
ambients desinfectats. Per fi ens adonen que cal gestionar els microorganismes també amb un punt 
de vista “ecològic”. Si intentem eliminar-los completament tan sols estarem obrint el camí a 
organismes oportunistes o introduint resistències. 

 
 
c) Es pot fer una discussió en classe comparant avantatges i riscos dels dos productes. 
 
 
d) 2H+(aq) + Cl-(aq) + ClO-(aq) Cl2(aq) + H2O(l)  Aquesta és la reacció que es produeix al barrejar 

els dos productes i com es pot veure, hi ha producció de clor, que és molt tòxic. Amb tan sols 3,53 
parts per milió se’n detecta l’olor i 1000 parts per milió poden ser fatals per inhalació.  

 
 
e) Els productes són fonamentalment corrosius i tòxics. Per tant, si fem pràctiques en el laboratori de 

l’escola caldrà utilitzar de forma imprescindible ulleres de protecció, guants adequats i mantenir 
l’ambient suficientment ventilat o treballar sota campana. Per descomptat que no s’ha d’inhalar mai 
cap producte, ni que ens toqui la pell. Hem d’evitar beure o menjar en el laboratori. És molt 
recomanable utilitzar bata per evitar esquitxos a la roba. 

 
 
f) Fer una discussió a classe sobre accidents en piscines i les seves possibles solucions. 
 
 
 
g) Els rombes reflecteixen la perillositat d’aquestes dues substàncies: 
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El primer indica:  
 

• Pot irritar les vies respiratòries. 
• Pot provocar somnolència o vertigen 
• Pot provocar una reacció al· lèrgica a la pell 
• Provoca irritació ocular greu 
• Provoca irritació de la pell 
• Nociu en cas d’ingestió 
• Nociu en cas de contacte amb la pell. 
• Causa danys a la salut pública i el medi ambient en destruir l'ozó atmosfèric 

 
El segon: 
 

• Pot corroure els metalls i pot causar cremades a la pell i danys greus en els ulls. 
 

El tercer: 
 

• Molt tòxic o tòxic per organismes aquàtics amb efectes nocius de llarga durada. 
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Problema 21 Química Calor. Calor de vaporització 

 
 
Missatge de prevenció 
 
S’incideix de forma indirecta en la importància de trucar immediatament al 112, encara que es pugui 
pensar que una altra persona ja ho hagi fet. Amb la mateixa forma indirecta es parla de la importància 
dels hidrants i la importància de respectar-los. Veure els comentaris al problema 8. 
 
 
Solució 
 
a) El calor alliberat serà : 75.000 kg × 16.700 kJ/kg = 1.252.500.000 kJ =1252’5 × 106 KJ 
 
b) Per absorbir tota l’energia alliberada en l’incendi haurem d’utilitzar: 1.252.500.000 /((100-10) · 4,18 

+ 2251)  kg d’aigua = 476743’3 kg d’aigua. 
 
Això són 476746’3 L. Es pot fer la reflexió del volum d’aigua necessari, de la prioritat en la despesa 
d’aigua, de la necessitat d’estalvi de l’aigua... 
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Problema 22 Química Densitat i gasos 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Tornem a incidir en la perillositat del fum. És, en molts incendis, el perill més important. Veure 
comentaris als problemes 5 i 7. 
 
 
Solució 
 
a) Hem de tenir sempre molt clar que l’aire calent sempre puja. L’exemple del globus aerostàtic és molt 

adient. Per tant, si hem de col· locar exutoris ho farem en la part més alta de l’edifici i, atès que l’aire 
calent (amb els fums i gasos de l’incendi) ascendeix verticalment, es col· locaran en el sostre. No es 
col· locaríem mai, doncs, en la part baixa de l’edifici. 

 
 
b) Com molts problemes d’enginyeria és un problema d’avaluar danys i beneficis. És cert que obrir els 

exutoris aviva el foc, però permet evacuar el fum i eliminar l’alta temperatura a que s’arriba en espais 
tancats. Com ja hem comentat algunes vegades, el fum pot ser molt perillós i per tant en edificis de 
pública concurrència com teatres, cinemes, auditoris, pot ser més  important eliminar el fum perquè 
la gent pugui evacuar, encara que el foc es pugui avivar. En general en els habitatge cal intentar 
controlar que el foc no s’estengui i per això es recomanat tancar portes i finestres. 

 
EL calor dels incendis afecta molt la resistència de l’estructura dels edificis. Els exutoris permeten 
també evacuar un calor suficient per evitar que caigui l’estructura de l’edifici (diem que l’edifici ha 
col·lapsat) i així les persones poden evacuar i els bombers intervenir amb seguretat durant les tasques 
d’extinció. 
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Problema 23 Física Conservació de l’energia. Tecnologia 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Es torna a incidir en la descripció dels hidrants d’incendi, i en la necessitat que la xarxa d’hidrants d’una 
població estigui en perfecte estat.  
 
 
Solució 
 
El principi de conservació de l’energia aplicat als fluïds és el principi de Bernouilli, que és la relació 
fonamental per entendre el moviment d’un líquid per l’interior d’un tub, o de les mànegues dels bombers. 
De manera molt simplificada, i considerant que l’aigua és incompressible, podem dir que el cabal que 
passa per una mànega és igual al producte de la secció de la mànega per la velocitat de l’aigua: 
 

Q (m3/s) = v (m/s) × S (m2) 
 
La llança és l’aparell que col· loquem a l’extrem de la mànega i que ens permet projectar i dirigir el raig 
de l’aigua. Per tant, si a la llança disminuïm la secció, augmentarem la velocitat de l’aigua, i per tant, la 
projecció del raig. És a dir, si tanquem la sortida sortirà menys aigua, però per mantenir la mateixa 
energia total sortirà amb més velocitat i arribarà més lluny. 
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Problema 24 Química Densitat. Canvi d’estat 

 
 
Missatge de prevenció 
 
En aquest problema s’incideix de forma directa en un dels focus més importants dels incendis en els 
habitatges: els incendis a la cuina, i en particular els incendis originats per la ignició de l’oli de paelles i 
fregidores. Quan estem cuinant, cal estar atent i no distreure’s amb la televisió, el telèfon, internet... però 
si es produeix un incendi hem de saber que es pot controlar de manera molt ràpida per sufocació, tapant la 
paella encesa o la fregidora amb una tapa metàl· lica.  
 
Es poden treballar els mateixos missatges que s’han explicat en el problema 8, i mirar el vídeo de com 
apagar l’oli encès d’una paella, que està penjat a la web:  
 

www.gencat.cat/interior/seguretatalallar 
 
 
Solució 
 
Aquesta situació es pot introduir una vegada s’hagin treballat els conceptes associats al problema o al 
menys es pugui tenir un coneixement intuïtiu d’ells basat en els coneixements previs. 
 
Quan en un mateix recipient aboquem oli i aigua, podem veure que no s’arriben a barrejar: es formen 
dues capes diferents. Atès que l’aigua és més densa que l’oli, l’aigua queda sempre per sota de l’oli. 
 
Això mateix és el que passa quan tenim l’oli calent en una fregidora. Si llencem una petita quantitat 
d’aigua en oli molt calent, l’aigua anirà cap al fons de la fregidora, i atès que l’oli estarà per sobre dels 
100 ºC, es produirà una ebullició instantània de l’aigua. Aquesta ebullició sobtada porta associada una 
expansió de volum també sobtada, que sembla una petita explosió dins l’oli. Aquesta expansió del vapor 
d’aigua arrossega oli molt calent, que produeix esquitxades.  
 
Quant posem aliments amb aigua o amb gel en una paella amb oli molt calent succeeix el que acabem 
d’explicar: l’aigua s’evapora sobtadament i produeix petites explosions (expansions ràpides de volum) 
que poden arrossegar oli i cremar-nos. 
 
Per tant, si llencem aigua sobre una paella o fregidora l’aigua s’evaporarà sobtadament i arrossegarà l’oli. 
Aquest oli entrarà en contacte amb el foc i s’incendiarà. Per això, encara que inicialment no sigui intuïtiu, 
llençar aigua ens pot produir un incendi que ens afecti a nosaltres i a tota la cuina.   
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 25 Física Composició de forces. Palanca 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Aquest problema no té un missatge específic de l’àmbit de la prevenció. Es pretén només veure 
l’aplicació dels principis científics i tècnics per resoldre els problemes de la nostra vida, emmarcats en 
una actuació dels Bombers. 
 
 
Solució 
 
a) La relació entre les masses i la distancia és la coneguda llei de la palanca. En el cas de la figura, es 

pot veure que aquesta relació és de 1 a 20, tant per a les masses com per a les distàncies. 
 

 
b) Si X és la distància entre el bomber i el punt de suport de la palanca, simplement:   

 
2000 kg × 9,8 m/s2 × (3-X) = X × 500 N;  
 
On X= 2’925 metres 
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 26 Química Concentració. Gasos. Canvi d’estat. Toxicitat 

 
 
Missatge de prevenció 
 
Tornen a exposar en aquest problema els accidents amb productes químics perillosos. Destacar que cal 
anar amb molta cura quan utilitzem productes que tenim a casa, com són les substàncies de neteja, 
pintures, vernissos, insecticides, herbicides, dissolvents... Hem de llegir atentament l’etiqueta, assegurar-
nos que queden perfectament tancats quan no els utilitzem i actuar amb la màxima prudència davant de 
qualsevol dubte. Són els mateixos principis que s’han exposat en el problema 20. 
 
 
Solució 
 
a) Si és fes un forat en el recipient, el clor sortiria a pressió, atesa la diferència de pressió entre el bidó i 

l’atmosfera. Els productes emmagatzemats a pressió sempre pressenten un risc important de fuita, si 
hi ha qualsevol avaria en les vàlvules del recipient que els conté, per exemple. Es pot fer una reflexió 
sobre quins productes a pressió podem tenir a casa: esprais, gas de la cuina o de la caldera, bombones 
de butà o propà, gas refrigerant de la nevera... 

 
b) Com el punt d’ebullició del clor és -34’04 °C a pressió atmosfèrica, això vol dir que a l’hauríem de 

tenir a -34’04 °C per mantenir-lo líquid. Per sota d’aquesta temperatura, el clor està en fase líquida, i 
per sobre de -34’04 ºC està en fase gas.  

 
c) Si tot el clor del bidó sortís i es transformés en gas a una temperatura de 25 ºC, per calcular el volum 

que ocuparia podem aplicar l’equació general dels gasos: 
 

P×V = n×R×T 
 

Com la massa total del bidó és de 1 tona, i el recipient buit pesa 600 kg, tenim 400 kg de clor. Hem 
de pensar que la molècula del clor té una massa molar de 71 g/mol. Per tant, el volum que ocuparia 
tot el clor, a pressió atmosfèrica, seria V = 137667 L = 137’67 m3  

 
 
d) 0’5 ppm de clor vol dir 0’5 parts per milió. Aquesta manera d’expressar la concentració s’utilitza per 

a concentracions petites per no haver de treballar amb molts zeros. Es pot definir com la quantitat de 
matèria continguda en una part sobre un total d'un milió de parts. 

 
Entre algunes de les aplicacions destacables del clor, tenim: 
 
• En el procés de potabilització de l’aigua i en la desinfecció, per exemple en forma de lleixiu. 
• En la producció de paper s'empra clor en el blanqueig de la polpa, encara que tendeix a ser 

substituït. 
• Una gran part del clor s'empra en la producció de clorur de vinil per produir el policlorur de vinil 

(PVC).  
• S'usa en la síntesi de nombrosos compostos orgànics i inorgànics, per exemple tetraclorur de 

carboni (CCl4), cloroform (CHCl3), i distints halogenurs metàl· lics. També s'empra com a agent 
oxidant. Un altre producte important resultant és l’àcid clorhídric (HCl) pur.  
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Número Continguts Conceptes principals 

Problema 27 Química 
Propietats de les substàncies. Canvi d’estat. 
Estructura química 

 
 
Missatge de prevenció 
 
El missatge principal d’aquesta situació és familiaritzar als alumnes amb els extintors. Sön aparells que 
tothom ha vist a l’escola, a tots els locals, però potser no coneixen. S’introdueixen conceptes per saber 
quins són els extintors més adequats per a cada ús. Hem d’estar familiaritzats amb la presència. La 
utilització ràpida i adequada de l’extintor pot aturar un incendi i deixar-lo tan sols en un conat. Tenir un 
extintor a casa nostra no hauria de ser una cosa estranya. Igualment es podria dir el mateix dels detectors 
d’incendis. 
 
 
Solució 
 
a) Per a produir-se o mantenir-se un incendi és necessària la presencia d’oxigen (O2). El CO2 “desplaça” 

a l’oxigen: això vol dir que evita que l’oxigen entri en contacte amb el combustible i així s’extingeix 
el foc. Actua per sufocació, segons els principis explicats en els problemes 8 o 19. 

 
b) S’utilitza en els incendis en possible presència de tensió elèctrica per que és un mal conductor de 

l’electricitat. 
 
c) Que el seu punt d’ebullició sigui de -78’5 ºC vol dir que en condicions normals és un gas. Per sota de 

-78’5 ºC estaria en fase líquida. Dins dels extintors està emmagatzemat a pressió i simplement obrint 
la maneta de l’extintor sortirà amb força pressió. El CO2 també actua per refredament. El refredament 
es produeix per la descompressió sobtada del gas, però aquest és un concepte que s’escapa del nivell 
d’aquest problemes; però aquest refredament ha de ser tingut en compte si s’aplica aquest gas per 
apagar un incendi que afecti a una persona: no s’ha d’aplicar directament sobre la pell de la persona a 
xorro. 

 
d) Tot i no ser un gas tòxic, en espais tancats pot desplaçar l’oxigen i això pot produir l’asfíxia de les 

persones que es trobin en aquests recintes en el moment de la descàrrega. En aquests espais hi ha una 
alarma que indica que s’està produint la descàrrega del diòxid de carboni, per evitar que ningú hi 
entri sense equips de respiració.  

 
e) L’estructura de Lewis del CO2 és O=C=O amb dos parells d’electrons en cada oxigen. La molècula 

és covalent lineal i simètrica i no presenta polaritat (al contrari que la marcada polaritat de l’aigua). 
Això fa que no sigui conductora de l’electricitat i aquesta és la causa per la qual és un bon agent 
extintor quan hi ha electricitat. La falta de polaritat és la que produeix que tingui una temperatura 
d’ebullició tan baixa. 
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Problema 28 Química 
Propietats de les substàncies. Substàncies 
perilloses 

 
Missatge de prevenció 
 
L’objectiu d’aquest problema és treballar l’etiquetatge de les substàncies perilloses, amb l’objectiu 
d’identificar i interpretar clarament la simbologia, i conscienciar sobre els seus perills. Es poden 
relacionar els continguts amb el problema 20. 
 
 
Solució 
 
 

Símbol Propietats perilloses 

Exemples de 
tipus de 

substàncies 
amb aquest 

risc 

Recomanacions d’ús dels 
productes del símbol 

 

• Gas, aerosol, líquid i 
vapor extremadament 
inflamable o inflamable 

• Sòlid inflamable 

Gasolines, líquid 
netejador 
d’ungles, etanol 

• No polvoritzar sobre una 
flama o una altra font 
d'ignició 

• Mantenir lluny de calor, 
d’espurnes, flames o 
superfícies calentes  

• No fumar  
• Mantingui l'envàs ben 

tancat i en un lloc fresc  
• Protegir de la llum solar 

 

 

 
 
• Mortal o tòxic en cas 

d’ingestió, contacte 
amb la pell o 
inhalació. 

 
 
Pesticides, 
biocides, metanol 

• Rentar-se bé després de 
manipular-lo  

• No menjar, beure ni fumar 
mentre es manipula aquest 
producte 

• Si s'ingereix: Truqui 
immediatament al Centre 
d’informació toxicològica i 
esbandir la boca amb molt 
aigua 

• Emmagatzemar en un 
recipient tancat  

• Eviti el contacte amb els 
ulls, la pell o la roba 

• Portar guants de protecció, 
roba de protecció, 
protecció pels ulls i la cara  

• Si ens toca la pell: Rentar 
acuradament amb 
abundant aigua i sabó  

• Treure’ns immediatament 
tota la roba contaminada  

• Rentar la roba 
contaminada abans de 
tornar-la a utilitzar  

• No respirar la pols, el fum, 
el gas, la boira, els vapors 
o l'aerosol del producte 
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Símbol Propietats perilloses 

Exemples de 
tipus de 

substàncies 
amb aquest 

risc 

Recomanacions d’ús dels 
productes del símbol 

• Utilitzar únicament en 
exteriors o en una àrea ben 
ventilada  

• Utilitzar protecció 
respiratòria 

• En cas d'inhalació: Portar a 
la víctima a l'exterior i 
mantenir-la en repòs en 
una posició confortable per 
respirar 

 
 

 

 
• Pot irritar les vies 

respiratòries 
• Pot provocar somnolència 

o vertigen 
• Pot provocar una reacció 

al·lèrgica a la pell 
• Provoca irritació ocular 

greu 
• Provoca irritació de la pell 
• Nociu en cas d’ingestió 
• Nociu en cas de contacte 

amb la pell. 
• Causa danys a la salut 

pública i el medi ambient 
en destruir l'ozó atmosfèric 

 
Detergents, 
netejadors de 
lavabos, fluids 
refrigerants 

• Evitar respirar la pols, el 
fum, el gas, la boira, els 
vapors  o l'aerosol del 
producte 

• Utilitzar únicament en 
exteriors o en una àrea ben 
ventilada  

• Si hi ha hagut inhalació, 
allunyar la víctima a 
l'exterior i mantenir-la en 
repòs en una posició 
confortable per respirar  

• En cas d'ingestió: trucar al 
Centre d’Informació 
Toxicològica  

• Portar guants de protecció, 
roba de protecció, 
protecció pels ulls i la cara.  

• Si ens toca a la pell: rentar 
amb abundant aigua i sabó  

• Si ens toca els ulls: Aclarir 
amb cura amb aigua durant 
diversos minuts. Tregui les 
lents de contacte, si porta i 
resulta fàcil de fer. 
Prosseguir amb el rentat.  

• No menjar, beure ni fumar 
mentre es manipula aquest 
producte 

 

• Molt tòxic o tòxic per 
organismes aquàtics amb 
efectes nocius de llarga 
durada. 

Pesticides, biocides, 
gasolina, trementina. 

• Evitar el seu alliberament 
al medi ambient  

• Recollir el vessament 

 

 

• Pot ser mortal en cas 
d’ingestió i penetració en 
les vies respiratòries. 
Perjudica a òrgans 
determinats 
Pot perjudicar la fertilitat o 
danyar al fetus 
Es sospita que pot 
perjudicar la fertilitat o 

 
Trementina, 
gasolina. 

• En cas d'ingestió o exposició: 
trucar immediatament al 
Centre d’Informació 
Toxicològica  

• NO provocar el vòmit  
• Guardar amb clau  
• No respirar la pols, el fum, el 

gas, la boira, els vapors o 
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Símbol Propietats perilloses 

Exemples de 
tipus de 

substàncies 
amb aquest 

risc 

Recomanacions d’ús dels 
productes del símbol 

danyar al fetus 
• Pot causar càncer 

Es sospita que pot causar 
càncer 
Pot provocar defectes 
genètics 
Es sospita que pot 
provocar defectes genètics 

• Pot causar al·lèrgia o asma 
o dificultats respiratòries 
en cas d’inhalació 

l’aerosol del producte.  
• Renteu-vos completament 

després de manipular-lo.  
• No menjar, beure ni fumar 

mentre es manipula aquest 
producte.  

• Consultar a un metge en cas 
de malestar  

• Demanar instruccions 
especials abans de l'ús  

• No manipular abans d'haver 
llegit i entès totes les 
precaucions de seguretat  

• Utilitza l'equip de protecció 
individual obligatori  

• En cas de ventilació 
insuficient, portar equip de 
protecció respiratòria  

• Si és inhalat: Si respira amb 
dificultat, transportar la 
víctima a l'exterior i 
mantenir-la en repòs en una 
posició confortable per 
respirar 

 

 

• Explosiu inestable  
• Explosiu; perill d’explosió 

en  massa 
• Explosiu; gran perill de 

projecció 
• Explosiu; perill d’incendi, 

d’ona expansiva o de 
projecció 

• Perill d’explosió en massa 
en cas d’incendi 

Productes de 
pirotècnia, 
municions, 
explosius per a 
mineria 

• Demanar instruccions 
especials abans de l'ús  

• No manipular abans 
d'haver llegit i entès totes 
les precaucions de 
seguretat  

• Mantenir lluny de calor, 
espurnes, flames i 
superfícies calentes. No 
fumar  

• Portar guants de protecció, 
roba de protecció, 
protecció pels ulls i la cara.  

• Utilitza l'equip de 
protecció individual 
obligatori 

 

• Conté gas sota pressió; pot 
explotar si s’escalfa.  

• Conté gas refrigerat; pot 
causar cremades per fred o 
lesions. 

Envasos de 
desodorants, laques 

• Protegir de la llum solar  
• Utilitza guants de protecció 

contra el fred, màscara de 
protecció facial i protecció 
ocular.  

• Aconsegueixi ajuda mèdica 
immediata en cas 
d’accident 



 

   
     

 Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons 35/35 

Símbol Propietats perilloses 

Exemples de 
tipus de 

substàncies 
amb aquest 

risc 

Recomanacions d’ús dels 
productes del símbol 

 

• Pot corroure els metalls i 
pot causar cremades a la 
pell i danys greus en els 
ulls. 

Productes 
desembussadors 
àcid acètic, àcid 
clorhídric, amoníac, 
hidròxid sòdic 

• No respirar la pols, el fum, 
el gas, la boira, els vapors 
o l’aerosol del producte 

• Rentar-se a consciència 
després de la manipulació  

• Portar guants de protecció, 
roba de protecció, 
protecció pels ulls i la cara 

• Guardar amb clau  
• Mantenir en el recipient 

original 

 

• Pot provocar un incendi o 
una explosió; molt 
comburent 

• Pot provocar o intensificar 
un incendi; comburent. 

Lleixiu, 
blanquejadors, 
oxigen mèdic 

• Mantenir lluny de calor, 
espurnes, flames i 
superfícies calentes. No 
fumar  

• Portar guants de protecció, 
roba de protecció, 
protecció pels ulls i la cara.  

• Rentar immediatament la 
roba i la pell amb força 
aigua contaminada abans 
de llevar-se la roba 

 

 


