
Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P4

P4:P4:  Riscos elèctricsRiscos elèctrics
 Objectius

1.  Identificar  els  principals  riscos  de la  utilització  i  manipulació  de l’electricitat,  així  com 
conèixer les mesures preventives.

2. Descriure els efectes de l’electricitat sobre el cos humà.
3. Conèixer els factors que intervenen en un accident elèctric.
4.  Valorar la necessitat  d’aplicar  correctament els procediments de treballs  elèctrics amb 

l'alumnat.

Descripció

Normativa de referència 

- Reglament electrotècnic de BT (Decret 24/13/73, de 20-9-73 i les seves ITC)
- Reglament de línies aèries d’alta tensió. (Decret 3/51/68  de 26)
- Reial Decret (RD) 486/97,de 14 d’abril.11-68)

Els riscos elèctrics es poden dividir en 2 tipus: mediats (l’energia es transforma i origina un 
accident  d’una  altra  naturalesa)  i  immediats  (la  víctima  rep  directament  l’energia 
electromagnètica).

Accidents 
mediats

EFECTES CONSEQÜENCIES
Escalfament Explosió, incendis
Radiació Cremades, ceguesa
Processos químics Verins, substàncies químiques

Acció
immediata

Acoblament Contacte Acoblament 
conductiu

Acció corrent elèctric

Inducció Acoblament capacitiu Acció camps 
elèctrics

Acoblament inductiu Acció camps 
magnètics

Absorció Exposició a 
les radiacions 
magnètiques

Acció de les radiacions electromagnètiques

Resistència òhmmica de l’organisme Perillositat de la tensió
Lesions en els teixits i òrgans afectats Cremades

Fibril·l acions
Paràlisi
Tetanitzacions

EFECTES CONSEQÜENCIES
Escalfament Explosió, incendis
Radiació Cremades, cegueses
Processos químics Verins, substàncies químiques.

Mesures de prevenció

Els principals factors que intervenen en un accident elèctric són:

- Valor de la intensitat. En funció del tipus de corrent a partir de 50 mA pot ser perillós.
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- Resistència del cos humà: Normalment té una resistència d’entre 80 000 i 100 000 Ω, 
però hi ha factors que disminueixen aquest valor: cos mullat, gènere, edat, estat físic i fins i 
tot el psíquic.

- Temps de pas del corrent elèctric sobre el cos humà: Com més temps circula el corrent 
elèctric més greu serà l’accident. A partir de valors de 0’025 “ poden se perillosos.

Altres factors que influeixen són:

- Tipus de corrent: corrent continu  o corrent altern. En períodes curts de temps és més 
perillós el corrent altern. La circulació de corrent continu pot ser perjudicial amb el temps 
que hi estigui passant (Ja que pot produir trombosis per l'efecte de l'electròlisi de la sang)

- Valor de freqüència: Són més perilloses les baixes freqüències ( 50-60 Hz), que les altes 
(500-1000 Hz) ja que aquestes com a conseqüència de l’efecte Kelvin circularà per la pell 
sense introduir-se per l’organisme. Les baixes freqüències, al ser molt semblants a les que 
fan funcionar el cor, poden produir la fibril·lació ventricular.

-  Valor de la tensió.  Com més baixa  sigui  la  tensió,  la perillositat  és inferior,  ja que la 
intensitat que pot produir serà inferior.

-  La zona de pas del corrent elèctric:  Això tindrà com a conseqüència que els òrgans 
pateixin uns efectes fisiològics, per exemple, si entra el corrent pel cap pot produir una 
aturada cardíaca.

Per tant, la major part de les mesures preventives passen per controlar i reduir paràmetres 
que no depenen directament de l'ésser humà o d’altres factors més aleatoris. Els paràmetres 
que es controlen per realitzar les mesures preventives són:

- Valor de la intensitat.
- Valor del la tensió elèctrica.
- Temps de pas del corrent.

Protecció de les instal·lacions de les instal·lacions elèctriques i receptores

ACCIDENTS  EN  INSTAL·LACIONS  I 
RECEPTORS

MESURES DE PROTECCIÓ

Intensitats de curtcircuits Fusible
Relés d'intensitat
Relés magnetotèrmics

Sobrecàrregues Relés tèrmics.
Sobreintensitats Relés de intensitat.
Sobretensió Relés de tensió (màxima)
Caigudes de tensió. Relés de tensió (mínima)
Temperatura elevada per l’efecte Joule. Relés tèrmics i magnetotèrmics

Seccions adequades a la càrrega
Contactes directes Posades a terra

Interruptors diferencials
Contactes indirectes Tancaments adequats

Interruptors diferencials
Explosió/Incendi Material i carcasses adequats
Espurnes i mals contactes Mecanismes i materials adequats
Defectes d’aïllament Aïllaments adequats a la necessitat
Altres defectes Solució adequades a la mateixa
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Protecció de les persones contra els efectes de l'electricitat

TIPUS D’ACCIDENT MESURES DE PROTECCIÓ.
Contactes directes Aïllar i  protegir les zones sota tensió elèctrica per mitjà de 

tancaments o carcasses adequades.
Formació i informació sobre els riscos.

Contactes indirectes A més dels  aïllaments  de la  zona,  la  posada a  terra i  la 
utilització d’interruptors diferencials.

Condicions especials 
de utilització

Adequació  dels  mitjans  de protecció  a  les  característiques 
dels locals i productes que s’ha de manipular o elaborar. 
Tensions especials.
Carcasses i carcasses especials.

Incendi i explosió Instal·lació I receptors amb nivell de protecció adequat al risc.
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Procediments de treball per alumnes. Protecció contra contactes en les 
instal·lacions i equips elèctrics

En les instal·lacions i equips elèctrics, per a la protecció de les persones contra els 
contactes amb parts que es troben sota tensió, s’adoptaran algunes de les mesures 
preventives següents:
- S’allunyaran les parts actives de la instal·lació a una distància suficient del lloc on les 

persones es trobin o circulin, per evitar en contacte fortuït o per la manipulació 
d’objectes conductors.

- Es recobriran les parts actives amb aïllament apropiat, que conservin les seves 
propietats indefinidament, i si cal, limitant el corrent de contacte a un valor innocus.

- S'interposaran obstacles que impedeixin qualsevol contacte accidental amb les parts 
actives de les instal·lacions. Els obstacles de protecció han d'estar fixats de forma 
segura i resistir als esforços mecànics habituals.

- Les pràctiques és realitzaran a baixa tensió (12 volts)
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Activitats

Activitat 1
Quines deficiències  observeu en els  dibuixos  que hi  ha a continuació? Quines mesures 
preventives adoptaríeu?

    

Activitat 2

Amb la  informació  donada,  realitzeu,  en grups de 2 ó 3  alumnes,  uns procediments de 
prevenció per poder aplicar quan treballeu amb màquines elèctriques o en instal·lacions .

Activitat 3

Quins factors dels següents condicionen els efectes del corrent elèctric sobre el cos humà. Col·loqueu 
una X on correspongui:

SI NO
Si és de dia o de nit
Valor de la intensitat del corrent
Proximitat d’un metge
Freqüència de la tensió
Durada del temps de contacte

Activitat 4

Estableix  la  relació  causa-efecte  d’alguns  dels  trastorns  fisiològics  produïts  pel  pas  de 
l’electricitat pel cos humà.

Activitat 5

Per què són més greus les conseqüències d’un contacte en corrent continu que amb corrent 
altern per a una baixa intensitat i períodes de temps llargs?

Activitat 6

Quina és la resistència elèctrica del cos humà en condicions normals? Quins factors poden 
disminuir-la?
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Salt d’un arc a 4000ºC
El corrent travessa el tòrax    
El corrent travessa el cor
E corrent travessa el cervell

Aturada respiratòria
Fibril·lació ventricular
Asfixia
Cremades externes
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Activitat 7

A partir de quina intensitat de corrent, en mil·liamperes (mA), es poden ocasionar efectes 
irreversibles per a la salut?

Activitat 8
Investigació d’un accident real. L'operari d’un taller mecànic va morir electrocutat l'agafar la 
clau  del  portabroques que  tenia  subjectada  al  cable  que  proveïa  d’electricitat  el  trepant 
portàtil. Què va ocórrer per què tingués lloc l’accident? Quina mesura preventiva faríeu servir 
per evitar l’accident?

INFORME D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENT
1. NOM DEL LESIONAT/DA
2. LLOC DE L'ACCIDENT
3. DANYS SOFERTS PER LA PERSONA
4. OBJECTE, EQUIP, SUBSTÀNCIA QUE VA 
OCASIONAR L’ACCIDENT
5. DANYS MATERIALS
6. EQUIP, PEÇA, MÀQUINA.
7. OBJECTE QUE VA CAUSAR EL DANY
8. DATA DE L’ACCIDENT
9. HORA DE L’ACCIDENT
10. DESCRIPCIÓ CLARA DE L’ACCIDENT:

11. CAUSES BÀSIQUES QUE VAN OCASIONAR L’ACCIDENT:

12. MESURES PREVENTIVES ADOPTADES:

13.ESQUEMA-CROQUIS.

Activitat 9

Relacioneu cada accident amb la mesura de protecció adient:

Intensitats de curtcircuits Relés tèrmics
Temperatura elevada per l’efecte Joule Interruptor diferencial
Sobrecàrregues Interruptor magnetotèrmic
Contacte indirecte Relé d'intensitat
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Activitat 10

Realitzeu els mots encreuats següents:

Horitzontals
1. Accident elèctric en instal·lacions i 
receptors.
2. Efecte físic en un accident mediat
3. Al revés, mesura de protecció contra 
curtcircuits

3

1

1 2
2

Verticals
1. Mesura de protecció contra contactes 
indirectes.
2. Conseqüències d'accident mediat.
3. Al revèn, factor que intervé en un accident 
elèctric.

3

M.Ortega 6/7



Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P4

Activitat 11

CARNET DE MANIPULADOR DE CIRCUITS ELÈCTRICS

Nom alumne/a Curs: Data:
1. Descriu les circumstàncies que poden provocar un accident elèctric.

2.  Enumera quatre mesures preventives que s’han de tenir en compte quan es treballa 
en un circuit elèctric.

3. Quins elements de protecció de la instal·lació elèctrica hi ha a l’aula de Tecnologia?

4.  Què volen dir aquests pictogrames?

                                     

5. Coneixeu alguna persona que hagi patit un accident elèctric? Perquè es va patir 
l’accident? Com es podria haver evitat?

6. Imagina que estàs treballant en un circuit elèctric amb bombetes i una bombeta es 
fon. Com has de procedir per substituir la bombeta fosa?

7. Quins passos s’han de seguir per atendre un accidentat a causa de l’energia 
elèctrica?
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