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P1:P1:  Introducció a la prevenció deIntroducció a la prevenció de  
riscosriscos

Objectius

1. Conèixer els procediments bàsics de treball en prevenció de riscos: Identificació, 
avaluació i elecció de mesures preventives.

2. Valorar el nivell de perillositat d’un risc.
3. Aplicar correctament l’acció preventiva dintre d’aula de Tecnologia.
4. Prendre consciència de la importància d’aplicar la prevenció de riscos entre l’alumnat per 

fomentar la cultura de la prevenció.

Descripció

Conceptes bàsics de seguretat 

S’entén per risc laboral la probabilitat de que un treballador, en aquest cas un alumne/a , en 
determinades circumstàncies, pateixi un dany derivat del seu treball.

La gravetat del risc és la probabilitat de que es produeixi el dany per la severitat del mateix.

Gravetat del risc  = Major probabilitat x Major severitat

Un perill és un risc amb una probabilitat molt elevada de produir un dany –greu o no- en un 
període molt curt o immediat.

Amb el pla de  prevenció s’han d’identificar i prevenir els riscos.

TIPUS DE RISCOS

Riscos físics El seu origen es troba en diferents elements de l’entorn de molts llocs de 
treball, per exemple la humitat, el calor, el fred, el soroll. Poden produir 
danys en els treballadors.

Riscos químics Són  aquells  l’origen  dels  quals  està  en  la  presència  i  manipulació 
d’agents químics, que poden produir al·lèrgies, asfixies, etc.

Riscos mecànics Són els que es produeixen amb l’ús de màquines,  útils,  eines.  Talls, 
cremades, cops,

Riscos d’alçades Es troben quan les persones treballen en zones altes, galeries o pous 
profunds.

Riscos elèctrics Es  produeixen  quan  les  persones  treballen  amb  màquines  o 
instal·lacions elèctriques

Riscos per gas Es produeixen quan es manipulen gasos o es treballa a prop d’una font 
de gas.

Riscos d’incendis Es  troben  quan  es  treballa  en  ambients  amb  materials  i  elements 
inflamables.

Riscos d’elevació Són  els  que  es  produeixen  quan  es  treballa  amb equips  d’elevació, 
transport.

Riscos psicològics Es poden produir  per  excés de treball,  un mal  clima social,  i  poden 
desencadenar en una depressió , estrès,...

Riscos biològics Quan es treballa amb agents infecciosos.
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ACLARIMENT
Aquests materials es fonamenten en la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals 31/1995 del 8 de novembre, així com el seu 
posterior desplegament en el posteriors Reals decrets i en les 
publicacions i recomanacions del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, i del Departament de Treball.
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Identificació de riscos

Dificultats

La identificació de riscos d’una manera clara i precisa no és una tasca fàcil ja que:

1.  Pot haver una gran  quantitat d’agents que poden produir un risc. Alguns són fàcilment 
identificables, altres ens poden passar desapercebuts.

2.  La identificació del risc requereix, en algunes ocasions, la intervenció d’especialistes, de 
tasques extremadament tècniques, o que calgui l’assessorament d’experts.

Què es pretén

Per a identificar el risc és precís conèixer els agents o elements potencialment perillosos 
presents en l’àrea de treball;  per això, s’ha d’esbrinar el dany que aquest agent produeix 
durant un temps d’exposició i en un grau de concentració determinats.

Avaluació de riscos

Avaluar vol dir estimar, tant com sigui possible, la gravetat potencial dels riscos, de cara a 
prioritzar les mesures preventives.

El resultat final serà un inventari de factors de risc de les activitats de l’aula i la immersió de 
l’institut en un procés de formació i gestió autodidacta en la prevenció de riscos laborals.

Hi ha diferents mètodes d’estimació de riscos laborals entre ells el mètode INSHT1.

El qual queda resumit el quadre següent:

NIVELLS DE RISC

PROBABILITAT
SEVERITAT

LLEUGERAMENT 
NOCIU (LN)

NOCIU (N) EXTREMADAMENT 
NOCIU( EN)

BAIXA  (B) Risc trivial (T) Risc tolerable (TO) Risc moderat (MO)
MITJA  (M) Risc tolerable (TO) Risc moderat (MO) Risc important (I)
ALTA   (A) Risc moderat (MO) Risc important (I) Risc intolerable (IN)

1 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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Per  valorar els riscos s’han de seguir els passos que es defineixen a continuació:

- Establir el nivell de deficiència que hi ha en els factors de risc.

- Establir la gravetat potencial que es defineix com el resultat de la probabilitat 
d’ocurrència del dany multiplicat per la severitat del dany. Alhora, la probabilitat 
que un risc aparegui és igual al nivell de deficiències o concentració d’agents 
nocius ja detectats que hi hagi en el medi laboral més el temps d’exposició de la 
persona a aquestes deficiències.

Gravetat del risc = Major probabilitat x Major severitat
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Establiment  del nivell de tolerància

Les mesures que s’han de prendre per a evitar riscos, així com la seva temporalització, es 
decideixen en funció dels nivells indicats en el quadre següent:

NIVELL DE TOLERÀNCIA
Risc trivial Probabilitat  nul·la  o  severitat  lleu.  No  requereix  acció 

específica, com a mínim a curt termini.
Risc tolerable (TO) S’ha de considerar  solucions  o millores que no suposin 

una  càrrega  econòmica  important.  Es  requereixen 
comprovacions periòdiques per a assegurar que es manté 
l’eficàcia de les mesures de control.

Risc moderat (MO) o 
intolerable de grau I

Probabilitat alta i severitat petita. S’han de fer esforços per 
a reduir el  risc, determinant  les inversions precises. Les 
mesures  per  a  reduir  el  risc  s’han  d’implantar  en  un 
període determinat.

Risc intolerable de grau II Probabilitat baixa i severitat greu. Es faran esforços per a 
reduir el risc el més aviat possible.

Risc important (I) o 
intolerable de grau III

Probabilitat alta i severitat greu. No s’ha de començar el 
treball fins que s’hagi reduït el risc. Potser  que necessitin 
recursos considerables per reduir-lo.
Quan  el  risc  estigui  associat  a  un  treball  que  s’estigui 
realitzant,  s’ha  d’arreglar  el  problema  el  més  aviat 
possible.

Risc intolerable (IN) o de 
grau IV.

Probabilitat alta o baixa però severitat molt greu o mortal. 
No s’ha de començar o continuar realitzant el treball fins 
que es redueixi el risc. Si no és possible reduir el risc, fins 
i tot amb recursos il·limitats s’ha de prohibir el treball.

Hi ha d’altres sistemes, com el de la Generalitat, de William Fine,..

La prevenció

La prevenció  consisteix  a establir  la  mesura que elimini  o  disminueixi  el  risc abans que 
aquest produeixi un dany. S’ha de tenir sempre compte el principi de l’acció preventiva:

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar el treball a la persona, als seus mitjans i instruments per tal de minvar el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes d’aquest en la salut.
5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica i els possibles nous riscos.
6. Substituir el que és perillós per allò que suposi poc a cap perill.
7. Planificar la prevenció.
8. Adoptar les mesures que preposin la protecció col·lectiva a la individual.
9. Donar instruccions específiques als treballadors.
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Exemples de mesures preventives
Modificacions en els equips de treball Equips de protecció col·lectiva i individual

 

Formació i informació Senyalització
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Activitats

Activitat 1
Les  dues  imatges  que  hi  ha  a  continuació  mostren  diferents  situacions  d  treball,  en  la 
primera hi ha molts riscos sobre les que no s’ha pres cap mesura preventiva. En la segona 
s’han esmenat. Trobeu vuit diferències entre les dues vinyetes:
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Activitat 2

Identifiqueu els riscos existents a la vinyeta següent:

IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
NÚM.
RISC 

TIPUS RISC FORMA 
D'IDENTIFICACIÓ

ACCIÓ PREVENTIVA

1

2

3

4

5

6

7

8
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Activitat 3

Per  grups,  identifiqueu  -assenyaleu  amb un  número-  i  avalueu  els  riscos  existents  a  la 
vinyeta. Determineu també les mesures preventives que s’haurien de prendre. 

NÚM.
RISC 

TIPUS RISC FORMA 
D'IDENTIFICACIÓ

SEVERITAT PROBABILITAT AVALUACIÓ

RISC MESURES  ADOPTADES

Activitat 4

Entreu al web www.edu365.cat/nobadis i feu el joc:  Què diuen els senyals? 
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http://www.edu365.cat/nobadis
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