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Prevenció de riscos a l'aula de tecnologia

Objectius
 

- Conèixer els procediments bàsics de treball en prevenció de riscos: 
Identificació, avaluació i elecció de mesures preventives.
- Valorar el nivell de perillositat d’un risc.
- Aplicar correctament l’acció preventiva dintre de l’aula de Tecnologia.
- Prendre consciència de la importància d’aplicar la prevenció de riscos entre 
l’alumnat per fomentar la cultura de la prevenció. 

Descripció de l’activitat
L'aula  de  tecnologia  és  un  espai  destinat  a  activitats  d'anàlisi  d'objectes, 
l'experimentació  i  la  construcció  de  projectes   que  requereixen  l'ús  d'eines  i 
d'instruments. Aquests, l'espai, les instal·lacions i el mobiliari comporten uns riscos 
per a les persones,  alumnat i  professorat,  que en fan ús. Els materials didàctics 
aporten recursos per treballar a l'aula: la identificació dels riscos, l'ús correcte d'eines 
i  d'instruments,  la  identificació  visual  de  seguretat,  l'ús  d'equips  de  protecció 
individual, i el que és més important l'adquisició d'hàbits de respecte de les normes i  
actituds de seguretat. 
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
Està en funció de les activitats escollides. Cada fitxa pot requerir, aproximadament, 
una hora de classe.

Recursos emprats 
– Eines i màquines eina de l'aula de tecnologia.
– Manuals de les màquines eina.
– Equips de protecció individual de l'aula de tecnologia.

L'interactiu: No badis. http://www.edu365.cat/nobadis/

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquests  materials  no  necessàriament  s'han  de  realitzar  tots  i  en  la  seqüència 
establerta en un determinat curs. La seva estructura modular admet el seu ús a l'aula 
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en  funció  de  les  necessitats  didàctiques.  El  material  es  compon  de  les  fitxes 
següents:

P1: Introducció a la prevenció de riscos

P2: Riscos lligats a les condicions de seguretat

P3: Equips de treball 

P3A: Annex P3: Activitats complementàries

P4: Riscos elèctrics

P5: Risc d'incendi

P6: Equips de protecció individual

P7: Riscos químics

P7A: Annex P7: Identificació de productes químics 

Val a dir, però, que  les tres primeres seria convenient treballar-les ja a primer d'ESO 
en el moment que l'alumnat fa les primeres activitats a l'aula de tecnologia. Les altres 
poden distribuir-se segons els continguts treballs.

La seva aplicació a l'aula pot servir per fer una auditoria de prevenció de riscos a 
petita escala per tal d'adequar l'equipament i l'espai de treball i  alhora generar la  
cultura de la prevenció de riscos a l'aula de tecnologia.

Continguts i competències  que es treballen de forma destacada
Es treballen els continguts següents:

- Els materials.
- Les eines.
- Les màquines eina.
- Els equips de protecció individual.
- Els símbols i l'etiquetatge normalitzats.
- Els riscos i la seva minimització.

La  principal  competència  treballada  està  relacionada  amb  el  coneixement  i  la 
interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat d’ESO i de batxillerat

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb Ciències de la naturalesa.
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Documents adjunts
Documentació per al professorat:

BOE-A-2010-2161.pdf
RecursosRiscos.doc
Pictogrames_perillositat.zip
Pictogrames_proteccio.zip

Documentació per a l'alumnat

Fitxa 1: PrevencioRiscosP1.pdf
Fitxa 2: PrevencioRiscosP2.pdf
Fitxa 3: PrevencioRiscosP3.pdf  i  PrevencioRiscosP3An.pdf
Fitxa 4: PrevencioRiscosP4.pdf
Fitxa 5: PrevencioRiscosP5.pdf  i  PrevencioRiscosP5An.pdf
Fitxa 6: PrevencioRiscosP6.pdf
Fitxa 7: PrevencioRiscosP7.pdf
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