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de seguretatde seguretat

 Objectius

1. Conèixer les condicions mínimes de seguretat que ha de tenir l’aula de Tecnologia com 
lloc de treball.

2. Identificar els riscos, avaluar-los i establir les mesures correctores a aplicar a l’aula de 
Tecnologia com lloc de treball.

3.  Prendre consciència de la importància de tenir el lloc de treball net i en ordre per evitar 
accidents.

4. Valorar el correcte estat de la instal·lació elèctrica tant des del punt de vista de risc elèctric 
com d’il·luminació.

Descripció

Introducció

L’aula de Tecnologia és un lloc en que l’alumnat hi treballa un gran nombre d’hores amb 
màquines, eines i materials.

Per això és important que aquesta aula estigui en el millor estat possible de seguretat per 
evitar accidents. Per tal que això sigui possible, les aules han d'estar en un bon estat de 
neteja, ordre i manteniment. Cal disposar d'uns protocols d'actuació davant dels incidents 
que es puguin presentar.

Riscos lligats a les condicions de seguretat

RISCOS LLIGATS A LES CONDICIONS DE SEGURETAT: FACTORS MATERIALS (LLOCS 
DE TREBALL)
Normativa referència: Reial Decret (R.D.) 486/97 ,de 14 d’abril.
S’entendrà per lloc de treball, les àrees del centre de treball, edificades o no, en les que els  
treballadors han de romandre o a les que puguin accedir en raó dels seu treball.  Aquestes 
hauran de complir unes condicions mínimes en quant a ordre, condicions constructives, neteja i 
manteniment,  senyalització,  instal·lacions  de  servei  protecció,  condicions  ambientals, 
il·luminació, serveis higiènics, locals de descans i materials i locals de primers auxilis.

Condicions 
constructives.

La capacitat de l’aula requereix un espai obert i flexible, amb una 
superfície al voltant dels 100m2 més 20 m2 de magatzem.
Si ens trobem a l’aula informàtica, aquesta ha de tenir una superfície de 
45 m2

Instal·lació elèctrica La  instal·lació  elèctrica  no  haurà  de  comportar  riscos  d’incendi  o 
d’explosió.
La instal·lació elèctrica i els dispositius de protecció hauran de tenir en 
compte la tensió, els factors externs i la competència de les persones 
que tinguin accés a parts de la instal·lació.
Es important verificar el correcte funcionament dels elements de 
protecció existents.

Portes i contraportes La posició, el número, els materials i les dimensions de les portes vindrà 
determinat pel caràcter de l’activitat i el tipus de local.
Les portes transparents tindran una senyalització a l’alçada dels ulls. 

Vies de circulació És important que en els llocs de trànsit no hi hagi objectes caiguts o 
oblidats que puguin ocasionar ensopegades o lesions.
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Ordre,neteja i 
manteniment.

Hem de mantenir les vies de circulació lliures d’objectes.
Netejar periòdicament els llocs de treball per aconseguir les condicions 
higièniques òptimes.
Eliminar amb rapidesa les deixalles, taques de greix i residus de 
substàncies perilloses per tal d’evitar infeccions.
Cada alumne/a deuria ser responsable de mantenir net i en condicions 
el seu lloc de treball; per això cada alumne/a deurà procedir a la neteja 
immediata de qualsevol brutícia  que hi hagi en el seu lloc de treball. 
Quan l’alumnat detecti qualsevol situació insegura que hi hagi en el sòl 
(rajoles trencades, aixecades, abocament de líquids, etc) i que per si 
mateixos no puguin resoldre, ho hauran de comunicar al professorat per 
a que en prengui mesures.
L'alumnat haurà d’estar informat i format per a utilitzar els contenidors 
de recollida de residus degudament classificats.
La utilització de productes de neteja no constituiran per si mateixos un 
nou risc per ser lliscants.

           

Quadre elèctric amb senyalització Elements de protecció elèctrica a l'interior del 
quadre elèctric

Armari d'eines amb les eines ordenades

 

Banc de treball amb les eines ordenades
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Guia per fer una avaluació de riscos de l’aula

La guia següent facilita l’avaluació dels riscos de les condicions de seguretat a l'aula.

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS RELACIONATS AMB LES CONDICIONS DE SEGURETAT 
DEL LLOC DE TREBALL A L’AULA DE TEBCNOLOGIA

RISC MESURA PREVENTIVA
Condició 
constructiva

Superfície de l’aula
Magatzem Si No

Superfície magatzem

Hi ha armari elèctric Si No
Instal·lació 
elèctrica Està tancat amb clau?

Està senyalitzat?
Es comprova mensualment el 
correcte funcionament de 
l’interruptor diferencial?
Es du a terme una revisió per 
personal especialitzat de la 
instal·lació elèctrica.

Portes i 
contraportes

Nombre de portes.
Material construcció.
En cas de ser de vidre estan 
senyalitzades a l’alçada dels 
ulls.

Si No

S’obren les portes cap a fora?
Dimensions de les portes

Vies de 
circulació

Es troben les vies de circulació 
lliure d’obstacles?

Si No

Ordre, neteja 
i 
manteniment

Es netegen diàriament els llocs 
de treball quan s’han utilitzat.

S’utilitzen correctament i 
normalment els contenidors de 
recollida selectiva de residus?
Es buiden periòdicament
Es recullen els líquids quan 
s’aboquen.
Tenim algun sistema per tenir 
les eines ordenades 
correctament?
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Activitats

Activitat 1

La Laia, alumna de 2n d’ESO, s’ha trencat el canell al caure a l’aula de Tecnologia, segons 
ells, anava corrent, ja que jugava amb un company de classe, quan de sobte ha relliscat.
A l’hora anterior a aquesta, l’alumnat de 1r feien una pràctica amb aigua i fang, un dels 
recipients rajava aigua, caient al terra, sense que ningú la recollís, ja que van sortir tard i 
havien d’anar a la classe següent. tampoc ningú va poder dir res als següents alumnes o 
professors que feien classe la hora següent (la de l’accident). 

Quines circumstàncies envolten aquest accident? Quines mesures preventives adoptaríeu 
perquè no tornés a passar?

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

A partir de l’anàlisi d’aquest accident, feu un debat a classe per extreure’n conclusions, i 
sobretot per determinar com heu d’actuar al detectar una situació de risc.
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Activitat 2

Contesteu si les afirmacions següents son vertaderes o falses:
                                     

V F
Les vies de circulació i evacuació ha d’estar lliures d’obstacles.
Les portes de vidre han d’estar lliures d’adhesius o senyals que no ens deixin 
veure l’altra banda.
A l’acabar la classe no cal netejar, ja hi ha el servei de neteja.
Les  eines  i  materials  han  d’estar  col·locades  als  llocs  adients  per  evitar 
accidents i pèrdues.
La instal·lació elèctrica de l’aula de Tecnologia ha d’estar protegida mitjançant 
un fusible.

Activitat 3

Feu un croquis de l'aula de Tecnologia i marqueu les vies de circulació principals. Acoloriu 
de color verd els passadissos per on es circuli correctament, i en vermell els passadissos on 
no sigui possible o es faci amb dificultat. Si detecteu que hi ha algun element del mobiliari 
que destorbi, avalueu quines poden ser les possibles conseqüències i quines mesures es 
poden prendre.
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Activitat 4

Observeu  si  a  l'aula  de  Tecnologia  hi  ha  un  armari  de  comandament  i  protecció  de  la 
instal·lació elèctrica. Té algun tipus de senyalització? Dibuixeu, si és el cas, el pictograma de 
perill elèctric. 

Quins elements hi ha a l’armari? Com funcionen i quina és la seva funció?

Activitat 5

Utilitzant el mètode, anomenat d’Hazop (Hazard and Operability Study) analitzeu què podria 
succeir en un espai de l’aula en el que hi hagi brutícia (serradures produïdes al treballar amb 
fusta, papers, ...) com a conseqüència de no netejar adequadament l’aula.

FULL DE TREBALL TIPUS HAZOP
DATA:
EQUIP DE TREBALL (EINA, MÀQUINA, INSTAL.LACIÓ, OPERACIÓ,...):

INTEGRANTS DEL GRUP:   -
-
-
-

ORDRE CAUSES CONSEQÜÈNCIES PROTECCIONS RECOMANACIONS

Activitat 6

Aneu a la pàgina: http://www.edu365.cat/nobadis/ i entreu a l’activitat desxifrem el missatge. 
Fixeu-vos en la col·lecció de cartells.

A continuació feu l’activitat de classificació activitat esmentada al mateix web:

http://www.edu365.cat/nobadis/desxifrem.pdf
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