
Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P6

P6:P6: Equips de protecció Equips de protecció  
individualindividual

 Objectius

1. Conèixer els mitjans de protecció individual a utilitzar en l’aula de Tecnologia enfront dels 
riscos que es poden trobar.

2. Saber les característiques bàsiques que han de tenir els equips de protecció individual.
3. Realitzar correctament el control i el manteniment d’un equip de protecció individual.

Descripció

Conceptes bàsics de seguretat 

Els equips de protecció individual estan regulats mitjançant el Reial Decret 773/1997 sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut d'utilització dels Equips de Protecció Individual pels 
treballadors.

Davant els riscos professionals que no es poden eliminar completament per mitjans tècnics 
de protecció col·lectiva o mitjançant mesures o mètodes d’organització de treball, la llei de 
Prevenció de Riscos exigeix, en l’article 17, que els treballadors utilitzin equips de protecció 
individual (EPI). Aquests equips estan destinats a ser duts o manipulats pel treballador per a 
què els protegeixen d’un o diversos riscos que poden amenaçar la seva seguretat.

Les proteccions individuals no eliminen els riscos; són senzillament barreres físiques que 
s’interposen entre aquests i les persones.

Per exemple, portar casc no evitarà la caiguda d’un objecte que pugui colpejar el cap, però si 
que pot minimitzar el dany ocasionat si l’objecte cau i colpeja.

De  tota  manera,  s'ha  de  recordar  que  abans  d’implantar  l’ús  d’un  equip  de  protecció 
individual, s’ha d’estudiar la possibilitat d’eliminar el factor de risc, i que sempre serà millor 
implantar una mesura de protecció col·lectiva.
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Elecció dels equips

A l’hora d’escollir un equip de protecció personal s’han de tenir en compte els factors següents:

-  Grau de protecció que requereix la situació de risc. Abans d’escollir un equip, s’ha d’analitzar els 
riscos existents que no es puguin eliminar ni reduir per altres mitjans per a concretar i definir la 
protecció individual que es necessita.

- Definir les característiques que hauran de reunir els equips de protecció per a que protegeixen de 
manera efectiva davant d’un risc específic. A cada risc li correspon un equip determinat. Per això, 
s’haurà d’estudiar quin equip ofereix el major grau de protecció davant el risc seleccionat.

- S’han de considerar els riscos propis de la utilització dels equips de protecció individual.
- Equips de protecció individual, la utilització dels quals no interfereixi d’alguna manera en el procés 

productiu. Per exemple, en el treball de foneria necessitarem una roba de treball que protegeixi 
de la calor i de les projeccions de partícules, però també que permeti la llibertat de moviments.

- Intentar que, davant l’existència de divers riscos simultanis, l’equip escollit serveixi per a protegir 
simultàniament dels majors nombre d’aquests riscos.

- Considerar els equips que millor s’adaptin a les característiques personals de l’usuari, per la qual 
cosa és important que el destinatari de l’equip pugui participar en l’elecció final dels equips.
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Exemple:

Factors que s’han de tenir en compte per a l’elecció d’equips protectors del cap
Riscos Origen i forma 

dels riscos
Què ha de fer l'equip 
protector

Riscos a causa de 
l'equip

- Accions 
tèrmiques
- Accions
mecàniques

- Partícules 
incandescents i 
d’alta velocitat.
- Caiguda 
d’objectes

- Resistència als 
productes incandescents o 
en fusió.
- Protecció frontal i lateral 
del cap.

Incomoditats i 
molèsties al treballar: 
Augment de la 
transpiració, massa 
pressió al contacte...

S'han d’escollir sempre els equips que millor s’ajustin a :

- Les necessitats de protecció davant d’un risc determinat.
- Les condicions anatòmiques, fisiològiques i estat de salut del treballador.
- Que impliquin menys riscos.
- Que interfereixen menys en el treball.

Ús dels equips de protecció individual

Un cop seleccionat l’equip més adequat, el pas següent consisteix a elaborar unes normes 
internes referides a:

- Característiques.
- Ús i manteniment.
- Condicions en les que s’ha d’utilitzar l’equip: temps, riscos i exposició.

Una vegada elaborades aquestes normes, és precís formar i informar als destinataris. L’ús 
dels equips individuals ha de ser  de caràcter exclusivament individual per tres raons:

- Higiene.
- Necessitat de que l’equip s’ajusti a les característiques anatòmiques de l’usuari.
- Fer factible que cada usuari es responsabilitzi del manteniment i conservació de 

l’equip.

Mitjans integrals de protecció

Són els equips de protecció personal que protegeixen davant de riscos que no actuen sobre 
parts concretes del cos humà, sinó que poden afectar-lo completament.

TIPUS
Roba de treball i protecció Cobreixen totalment o parcial el cos del treballador per a 

protegir-lo davant de riscos d’origen químic, tèrmic, 
mecànic, radioactiu, biològic, etc.
Per això s’utilitzen peces de roba com davantals, 
jaquetes, de material apropiat al risc que pretenen 
cobrir.

Peces de roba de senyalització Braçalets, guants, armilles, etc. fabricats en material 
reflectant que s’han d’utilitzar en llocs foscos o poc 
il·luminats amb risc d’atropellaments, col·lisions.

Cinturons de seguretat La seva missió és protegir al treballador davant certes 
operacions amb risc de caiguda.
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Activitats

Activitat 1

Ompliu la taula,  pels equips protectors dels ulls i de la cara.

Factors que s’han de tenir en compte per a l’elecció d’equips protectors dels ulls i de la cara
Riscos Origen i forma dels riscos Què ha de fer l'equip protector Riscos a causa de l'equip

Activitat 2

Redacteu, en grup, unes pautes relacionades amb els EPIs (característiques, ús, 
manteniment, condicions en les que s’han de realitzat,...) que normalment feu servir a l’aula 
de Tecnologia (ulleres de protecció, guants). Podeu ajudar-vos amb les instruccions que 
dóna el fabricant de cada equip.

Activitat 3

Observeu alguna de les ulleres de protecció que teniu a l’aula de Tecnologia i analitzeu-les 
elaborant un fitxa:

- Nom del fabricat:
- Marcatge CE:  SI__      NO__
- Estat de les proteccions frontals.
- Estat de les proteccions laterals.
- Es possible la circulació de l’aire a l’espai tancat.
- S’ajusten bé quan les useu?
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Activitat 4

Ompliu les fitxes següents de seguiment dels EPIs que feu servir a l’aula de Tecnologia així 
com dels nous que es vagin adquirint.

MODEL DE FITXA DE CONTROL EPI
DADES COMERCIALS DE L’EQUIP

Marca
Model
Núm. sèrie
Distribuïdor

DADES RELATIVES AL’ÚS DE L’EQUIP
Condicions de l’ús
Vida útil / Data de caducitat

DADES RELATIVES AL MANTENIMENT DE L’EQUIP.
Descripció operació Termini Responsable

Activitat 5

Observeu la imatge. Digueu quines són les proteccions que està fent servir el treballador i de 
quins riscos el protegeixen. 

EPI PROTECCIÓ
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