
Aula de recursos de Tecnologia Prevenció de riscos P3

P3:P3:  Equips de treballEquips de treball
 Objectius

1. Conèixer les condicions mínimes de seguretat que han de complir els equips de 
treball emprats a l’aula de Tecnologia, així com la seva correcta utilització.

2. Identificar, avaluar i prendre mesures correctores davant dels riscos que poden tenir 
els equips de treball, així com els generats per la seva incorrecta utilització.

3. Prendre consciència d’utilitzar equips de treball amb el marcatge CE com a garantia 
de ser un producte fabricat sota unes normes i materials de qualitat.

4. Conèixer els requisits mínims que ha de tenir un manual d’instruccions.

Descripció

Concepte d’equip de treball 

Es considera com a equip de treball qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació 
utilitzada per realitzar un treball.

La  disminució  dels  accidents  produïts  per  les  eines  manuals  ,  a  un  nivell  acceptable, 
requereix que a més d’un correcte disseny i una adequada utilització, una gestió apropiada 
de les mateixes que incloguin una actuació conjunta sobre totes les causes que els originin 
mitjançant la implantació d’un programa de seguretat complet que abasti les fases següents: 
adquisició, aprenentatge i utilització, control i emmagatzematge, manteniment.

Adquisició

L’objectiu  d’aquesta  fase  és  el  d’adquirir  eines  de  qualitat  d’acord  al  tipus  de  treball  a 
realitzar. Per això haurem de contemplar els aspectes següents:

- Coneixement del treball a realitzar amb les eines.
- Adquisició de les eines a empreses de qualitat reconeguda i disseny ergonòmic.

A més d’adquirir eines de qualitat s’han de seguir unes pautes bàsiques que ajudaran 
a realitzar una bona compra.

- Les eines que per treballar han de ser colpejades han de  tenir el cap aixamfranat, 
portar una banda de bronze soldada al cap o acoblament de proteccions de goma, i 
així evitar la formació de rebaves.

- Els mànecs han de ser de fusta (noguera o freixe) o d’altres materials durs. No han 
de presentar cantons estellats,  han d’estar perfectament acoblats i sòlidament fixats 
a l’eina.
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Compres d’equips de treball (maquinària i eines)

És molt important, en el cas de que s’hagi de comprar un 
equip de treball, de comprar únicament equips que disposin 
de la marca CE. No s’ha d’adquirir l’equip si no compleix 
aquest requisit, és una garantia que les normes de seguretat 
pel que fa al disseny, fabricació i materials  s’han seguit 
adequadament.
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Aprenentatge i utilització

És la fase més important per a la prevenció ja que una utilització incorrecta pot ser causa 
d'un accident. Per això l’alumne/a que hagi de manipular una eina manual ha de conèixer els 
aspectes següents:

- Cal de seguir un pla d’aprenentatge en el correcte ús de cada eina que s’ha d’utilitzar 
en cada treball.

- Les  eines  no  s’han  d’utilitzar  en  altres  finalitats  que  les  seves  específiques,  ni 
sobrepassar les prestacions per les que tècnicament han estat concebudes.

- Utilitzar les eines adequades per cada tipus d’operació.
- Utilitzar els elements auxiliars o accessoris que exigeix cada operació per realitzar-la 

en les millors condicions de seguretat.

Observacions planejades del treball

Periòdicament  s’ha  d’observar  com  s’efectuen  les  operacions  amb  les  diferents  eines 
manuals  per  part  de  l’alumnat.  Les  deficiències  detectades  durant  les  observacions  es 
comunicaran a cada alumne/a per procedir a la seva correcció, explicant de forma pràctica 
en cada cas, quin és el problema i quina és la solució adequada.

Control i emmagatzematge

Aquesta fase és molt important per portar a terme un bon programa de seguretat, ja que 
contribuirà a que totes les eines es trobin en un perfecte estat. Les fases que comprèn són:

- Estudi de les necessitats d’eines i nombre d’unitats disponibles.
- Control centralitzat d’eines mitjançant l’assignació de responsabilitats als alumnes.

Les missions que han de complir són:

- Assignació  als  alumnes  de  les  eines  adequades  a  les  operacions  que  s’han  de 
realitzar.

- Muntatge de magatzems ordenats en diversos sistemes.  A l’inici  de la classe les 
eines seran repartides per a cada alumne/a i al final de la classe s’hauran de recollir.

- Periòdicament  s’haurà  d’inspeccionar  l’estat  de  les  eines.  Les  que  es  trobin 
deteriorades caldrà, si és viable, reparar-les o bé es retiraran.

Manteniment

El professorat encarregat del manteniment, si existeix aquest càrrec, intentarà reparar les 
eines que es puguin, les que no seran retirades de l’aula.

Transport

S’ha de tenir present:

- El transport de les eines es realitzarà en caixes o bosses especialment dissenyades 
per això.

- Quan les eines siguin tallants no s’han de portar a les butxaques.
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La reparació, esmolat, o qualsevol altre operació hauran de ser realitzades per personal que 
compti amb un  mínim d’experiència en aquestes tasques.
En general pel tractament i l’esmolat de les eines s’hauran de seguir les instruccions del 
fabricant.
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Eines manuals

RISCOS LLIGATS A LES CONDICIONS DE SEGURETAT: EQUIPS DE TREBALL (EINES)
Normativa de referència: RD 1215/97
Eina Deficiència típica Deficiència d’utilització Mesures de prevenció/Utilització correcta

Al
ic

at
es - Les mandíbules oscades 

(boca de les alicates amb 
defectes) o desgastades.
- Pinces desgastades

- Utilitzar-les per tallar materials més durs que 
les mandíbules de l’eina.
- Donar cops a peces o objectes amb les 
alicates. 
- Utilitzar la part plana com a martell.
- Utilitzar-les per cargolar o descargolar 
cargols i femelles.

- Les alicates de tall lateral han de portar una defensa en 
els mànecs per evitar lesions produïdes pel despreniment 
dels extrems curts de filferro.
- Mandíbules sense desgast i mànecs en bon estat.
- Cargol o passador en bon estat.
- Eina sense greixos o olis.
- Les alicates no s’han d’utilitzar-se en lloc de les claus 
fixes, ja que les seves mordasses són flexibles i 
freqüentment rellisquen. A més tendeixen a arrodonir els 
angles dels caps dels perns i femelles, deixant marques de 
les mordasses sobre les superfícies.
- Utilitzar exclusivament per a subjectar, doblegar o tallar.
- Fer un manteniment adequat.
- Lubricar periòdicament el passador de l’articulació.

To
rn

av
is

os - Mànec deteriorat, estellat 
o trencat.
- Punta o canya doblegada.
- Punta roma o deformada.

- Utilitzar només per cargolar o descargolar 
cargols.
- Evitar l’ús com escarpa, palanca o punxó.
- Ús d’un tornavís de grandària inadequada.
- Subjectar amb les mans la peça a treballar 
sobre tot si és petita. En el seu lloc s’ha 
d’utilitzar un banc o superfície plana o 
subjectar-la amb un cargol de banc.

- Gruix, amplada i forma ajustada al cap del cargol.
- Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d’estrella.
- La punta del tornavís ha de tenir els cantons paral·lels i 
esmolats.
- Emprar sempre que sigui possible sistemes mecànics de 
cargolament o descargolament.
- Mànec en bon estat i adaptat a la mà amb  superfícies 
laterals prismàtiques o amb solcs o nervis per transmetre 
l’esforç de torsió del canell.
- El tornavís ha de ser de la grandària adequada a la del 
cargol a manipular.
- La porció final de la fulla ha de tenir flancs paral·lels 
sense osques.
- Descartar tornavisos amb el mànec trencat, fulla 
doblegada o la punta trencada o recargolada doncs això 
pot fer que surti de la ranura originant lesions en les mans.
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Eina Deficiència típica Deficiència d’utilització: Mesures de prevenció/Utilització correcte

Ll
im

es - Mànec sense anell o 
esquerdat.
- Eina no acoblada 
correctament al mànec.

- Utilitzar les llimes sense el seu mànec o amb 
esquerdes.
- Utilitzar la llima per donar cops o com a 
palanca.
- Fregar una llima contra l’altra.
- Netejar la llima donant-li cops contra 
qualsevol superfície dura com pot ser un 
cargol de banc, una peça metàl·lica.

- Selecció de la llima segons la classe de material, grau d’acabat (prim o 
bast).
- Mantenir el mànec i l’espiga en bon estat.
- Mànec ben col·locat a l’espiga de la llima.
- Funcionament correcte de l’anell.
- Netejar amb la carda i mantenir sense greix.
- La forma correcta de subjectar una llima és agafar el mànec amb una mà i 
utilitzar els dits polze i l’índex de l’altre per guiar la punta. La llima se 
subjecta amb el palmell de la mà fent-la relliscar sobre la superfície de la 
peça i de l’altre mà sense pressionar cap a baix per llimar. Evitar pressionar 
en el moment del retorn.

C
la

us - Mordassa gastada.
- Defectes mecànics.

- Utilitzar una clau de dimensions no 
adequades al pern o femella.
- Utilitzar la clau de forma que estigui 
completament ajustada a la femella i formant 
un angle recte amb l’eix del cargol.
- Sobrecarregar la capacitat d’una clau 
utilitzant un allargament de tub sobre el 
mànec o colpejant aquesta amb un martell. És 
més segur utilitzar una clau més pesada o 
amb estries.
- Utilitzar les claus per donar cops.
- Ús d’una clau de grandària inadequada.

- Efectuar la torsió girant cap l’operari, mai empentant.
- A l’efectuar el gir cal assegurar-se de que els nusos de la mà no impactin 
amb cap obstacle.
- Mandíbules i mecanismes en bon estat (Clau anglesa)
- Cremallera i cargol d’ajust relliscant correctament (Clau anglesa)
- Dentat de les mandíbules en bon estat.
- No desbastar les boques de les claus fixes ja que es poden destrempar o 
perdre el paral·lelisme a les cares internes.
- Les claus deteriorades no es reparen, es substitueixen per altres de noves.
- Evitar l’exposició a una temperatura excessiva.
- Per a femelles o cargols difícils d’afluixar, cal utilitzar claus de tub de gran 
resistència.
- La clau de boca mòbil ha d’agafar totalment en el seu interior a la femella i 
ha de girar-se en la direcció que suposi que la força la suporti la queixada 
fixa. 
- Utilitzar preferentment la clau de la boca fixa en lloc del de boca ajustable.
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Eina Deficiència típica  Deficiència d’utilització Mesures de prevenció/Utilització correcte
Xe

rra
cs

 i
A

rc
s 

de
 s

er
ra

- Entrescat incorrecte.
- Mànec poc resistent o estellat.
- Eina inadequada pel material.

- Agafar  el  mànec  amb  les  dues 
mans, fet que provocarà la inclinació 
del  tall  i  desequilibrar-nos  nosaltres 
mateixos.
- Inici del tall amb cop cap amunt.

- Abans de serrar s’ha de fixar fortament la peça a serrar.
- Utilitzar la serra amb la fulla ben tensada.
- Utilitzar serres d’acer al tungstè endurit o semiflexible per metalls tous o 
semitous .
- Utilitzar fulles d’aliatge endurit del tipus d’alta velocitat per materials durs i 
especials .
- Instal·lar la fulla en la serra tenint en compte que els dents estiguin alineats 
cap a la part oposada del mànec.
- Utilitzar el xerrac agafant el mànec amb la mà dreta quedant el dit polze en 
la part superior de la mateixa i la mà esquerra a l’extrem oposada de l’arc. El 
tall es realitza donant a  ambdues mans un moviment de vaivé i aplicant 
pressió contra la peça quan el xerrac es desplaçada cap el front deixant de 
pressionar quan es retrocedeix.
- Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d’iniciar es recomana fer una 
ranura amb una llima per servir de referència al tall i evitant així moviments 
indesitjables al iniciar el tall.
- Serrar els tubs o barres girant les peces.
- Els xerracs han tenir les dents esmolades amb la mateixa inclinació per 
evitar flexions alternatives i estar ben ajustats.
- Mànecs en perfecte estat i ben fixats.

Ba
rri

na - Desplaçament  del  mànec 
respecte a la tija.

- Donar  cops  amb  martells  sobre  la 
tija per clavar-la a l’objecte.

- La unió de la tija amb el mànec ha de ser sòlida, cas contrari, pot provocar  
lesions a la mà.
- La punta és esmolada, per tant, cal anar en compte amb el seu ús.

Se
rja

nt - Rosca i guia desgastats. - Cal tenir cura que el serjant no s’afluixi durant el treball.
-  Els  serjants  de  mida  gran  mal  afermats,  poden  caure  al  terra  amb el 
conseqüent perill pels peus.
- La pressió ha d’anar d’acord amb el material, per no deixar-lo marcat
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Eina Deficiència típica Deficiència d’utilització Mesures de prevenció:
C

ar
go

l d
e 

ba
nc - Desgast de les mordasses. -  Treure la  part  fixa  jugant,  pot  caure i 

ens pot ferir els peus.
- Les mordasses es fan malbé si es premen fortament sense cap peça al 
mig.
- Per prémer més fort el cargol, és inadequat picar la palanca amb el martell  
o un altre objecte.
- La peça ha d’estar ben subjectada. No s’ha de moure quan hi treballem a 
sobre.
- Evitar que les estries de les mordasses estiguin desgastades.

M
ar

te
ll - Mànec poc resistent, 

esquerdat o rugós.
- Cap fixat deficientment al 
mànec mitjançant falques 
introduïdes paral·lelament a 
l’eix del cap, de forma que 
només s’exerceix pressió 
sobre dos cantons del cap.
- Ús del martell inadequat.

- Selecció errònia del martell, degut a 
una grandària i duresa no adequats a les 
superfícies a colpejar.
- No recolzar  la peça a colpejar  sobre 
una base sòlida no endurida per evitar 
rebots.
- Utilitzar un martell amb el mànec 
deteriorat o reforçat amb cordes o 
filferros.
- Utilitzar martells amb la falca solta.
- Utilitzar un martell per a colpejar-ne un 
altre o per donar voltes a altres eines 
com palanques.
- Exposició  de la mà lliure al cop del 
martell.

-  Abans d’utilitzar un martell assegurar-se que el mànec està perfectament 
unit al cap.
- Subjectar el mànec per l’extrem.
- S’ha de procurar donar cops sobre la superfície d’impacte amb tota la cara 
del martell.
- En el cas d’haver de colpejar claus, aquests s’han de subjectar pel cap i no 
per l’extrem. Evitar de colpejar amb un cantó del cap del martell sobre un 
cisell o una altra eina auxiliar.
- Cap sense rebaves.
- Mànecs de fusta (noguera o freixe) de longitud proporcional al pes del cap i 
sense estelles.
- Cap fixat amb falques introduïdes  obliquament respecte  de l’eix del cap 
del martell de forma que la pressió es distribueixen uniformement en totes 
les direccions radials.
- Rebutjar mànecs reforçats amb cordes o filferro.

                   

Estimació de l'alçada del cargol de banc Accident provocat pel mal estat del mànec
Accident provocat per l'ús inadequat del 
tornavís.
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Màquines eina

Eina Deficiència típica Deficiència d’utilització Mesures de prevenció

Tr
ep

an
t s

ob
re

ta
ul

a - Talls accidentals amb les 
broques.
- Projeccions partícules als 
ulls i altres parts del cos.
- Projecció objectes.
- Risc elèctric.
- Risc d’atrapament.

- Manca de guants (EPI), o jugar amb 
les màquines.
- Manca d'ulleres (EPI).
- No utilitzar elements de subjecció 
adequats.
- Cable en mal estat.
- Deixar elements que puguin sortir 
projectats.

- Convé evitar les robes amples pel perill que comporta enganxar-s’hi. Els 
punys de la mànigues han d’anar ajustats.
- Cal anar en compte amb els cabells llargs. És imprescindible portar-los 
recollits.
- S’ha de portar guants i ulleres protectores.
- La clau del portabroques, una vegada s'ha utilitzat, sempre s'ha de treure 
d'aquest.
- Sempre cal emprar una mordassa subjectada a la taula suport. Per subjectar 
una planxa cal utilitzar alicates o estenalles. Mai s'han de subjectar les peces 
amb les mans, sobretot si són petites.
- La caixa de les corretges sempre ha d’estar tancada.
- No es poden manipular les corretges amb la màquina en marxa.
- Si es toca la broca immediatament després del seu ús, podria provocar 
cremades.

Tr
ep

an
t m

an
ua

l

- Talls accidentals amb les 
broques.
- Projeccions partícules als 
ulls i altres parts del cos.
- Projecció d'objectes.
- Risc elèctric.

- Manca de guants (EPI), o jugar amb 
les màquines.
- Manca d'ulleres (EPI).
- No utilitzar elements de subjecció 
adequats.
- Cable en mal estat.
- Deixar elements que puguin sortir 
projectats.

- Convé evitar robes amples, es poden enganxar al trepant.
- Cal anar en compte amb els cabells llargs.
- És recomanable portar guants  i ulleres protectores.
-  La clau del portabroques, una vegada s'ha utilitzat,  sempre s'ha de treure 
d'aquest.
-  Sempre que sigui  necessari  s'ha d'emprar un suport vertical  i  subjectar la 
peça amb mordasses.
- El trepant ha d’estar aturat abans de deixar-lo de la mà.
- Cal desar-lo sempre sobre una superfície plana i estable.
- La broca no s'ha de tocar immediatament després d’usar-la, podria provocar 
cremades.
- És preferible usar trepants amb doble aïllament.
- El cable ha d’estar allunyat de la broca i de la seva zona de treball.

To
rn - Projeccions partícules als 

ulls i altres parts del cos.
- Projecció d'objectes.(clau i 
peça).
- Talls amb les eines.

- Deixar elements que puguin sortir 
projectats.
- Manca d’ulleres (EPI).

- S'ha de vigilar que la clau no quedi en el plat del torn, ja que podria sortir  
disparada. Utilitzar pantalla protectora.
- La caixa de les corretges sempre ha d’estar tancada.
- No es poden manipular les corretges amb la màquina en marxa.
- Utilitzar ulleres de protecció.
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Eina Deficiència típica Deficiència d’utilització Mesures de prevenció
S

er
ra

 d
e 

vo
gi

r -  Talls  accidentals  amb les 
fulles
-  Projeccions  de  partícules 
als ulls i altres parts del cos.
- Projecció d'objectes.
- Risc elèctric.

- Manca de guants (EPI), o jugar amb les 
màquines.
- Manca d'ulleres (EPI).
-  No  utilitzar  elements  de  subjecció 
adequats.
- Cable en mal estat.

-  Abans  de  qualsevol  manipulació  d’una  part  de  la  màquina,  cal 
desendollar-la.
- Les obertures de refrigeració sempre han d’estar netes.
- No s’ha d’utilitzar l’eina per treballs per als quals no ha estat concebuda.
- És convenient utilitzar ulleres de protecció.
-  Sempre que sigui  possible cal  utilitzar  fixacions per mantenir  ferma la 
peça que s’ha de serrar.
- Cal mantenir les empunyadures i les mans seques d’oli i de greix.
-  Abans de posar-la  en marxa,  s’han d’haver desat les claus i  els útils 
d'ajustament.
- El cable ha d’estar allunyat de la zona de tall

S
ol

da
do

r 
el

èc
tri

c

- Cremades.
- Risc elèctric.

- Jugar amb el soldador.
- Cable en mal estat.

- Compte: el soldador funciona amb corrent elèctric.
- Si el soldador està calent no s’ha de tocar la part metàl·lica de la punta.
- No s’ha de recolzar en llocs que es poden cremar (taula, carpetes, etc).
- Si el soldador està calent no fer moviments bruscs o sacsejades per evitar 
un despreniment de l’estany amb el perill de produir cremades.

E
m

m
ot

lla
do

ra - Cremades.
- Risc elèctric.

- Manca d’EPIs (guants).
- Cable en mal estat.

- Utilitzar guants per manipular els objectes en calent.
- Per evitar cremades amb les resistències, empentar o estirar de la nansa 
del carro porta resistències, que es troba a la part davantera del mateix. 
- En cas de que algun dels dos pilots indicadors dels circuits de protecció 
del quadre de comandament s’encengui, cal apagar immediatament la 
màquina, donat que esta es troba operant en mal estat.
- Evitat el contacte manual amb qualsevol de les parts calentes de la 
màquina.
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Instal·lacions d’energia pneumàtica

Les màquines que utilitzen aquesta energia com a font d’energia no presenten en si mateix 
cap risc especial  per a l’usuari  i  poden utilitzar-se en atmosferes humides.  En quant als 
riscos que comporta l’ús  de l’aire  comprimit,  es deriven bàsicament  de la  instal·lació  de 
distribució  d’aquest  (sobrepressions,  caigudes  sobtades de pressió,  inflamació  del  vapor 
d’oli, etc).

Vegeu  extracte RD 1215. Prescripcions de compliment d'equips de treball.

Manual d'instruccions

Cada màquina ha de portar un manual d'instruccions que indiqui, com a mínim, la informació 
següent:

-  L'adreça  de  l’empresa  importadora,  dels  tallers  reparadors,  etc.  amb  l’excepció  del 
nombre de sèrie,  complementades,  en el  seu cas,  per  les indicacions  que permetin 
facilitar el manteniment .

- Les condicions d'utilització previstes. 
- El lloc de treball que puguin ocupar els operadors.
-  Les  instruccions  per  a  que puguin  efectuar-se sense  risc:  la  posada  en  servei  i  la 

utilització.  El  manteniment  (conservació  i  reparació),  amb  la  indicació  de  la  massa 
elèctrica de la màquina y els seus diversos elements quan, de forma regular, s'hagin de 
transportar per separat. La instal·lació. El muntatge, el desmuntatge. Els ajustaments. 

- Les instruccions d’utilització. 
- Si fos necessari, les característiques bàsiques de les eines que puguin acoblar-se a la 

màquina. 
    - En els manuals s’ha d'advertir de les contraindicacions del seu ús.
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Les precaucions a prendre abans de la connexió de la màquina a la instal·lació són les 
següents:

- Purga de les conduccions d’aire.
- Verificació de l’estat dels tubs flexibles i dels maneguets d’empalmament, evitant la 
presència de doblegaments, colzes i bucles que obstaculitzin el pas de l’aire.

Després la utilització d’una eina pneumàtica, s’han d'adoptar les mesures preventives 
següents:

- Tancament de la vàlvula d’alimentació del circuit de l’aire.
- Obertura de la clau d’admissió d’aire de la màquina, a la fi de que es purgui el circuit.
-Desconnexió de la màquina.
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Activitats

Activitat 1

Detecteu, mitjançant el mètode d’Hazop, determineu quines conseqüències poden tenir les 
operacions següents.

  

 

FULL DE TREBALL TIPUS HAZOP

DATA:
EQUIP DE TREBALL (EINA, MÀQUINA, INSTAL·LACIÓ, OPERACIÓ,...):

ORDRE CAUSES CONSEQÜÈNCIES PROTECCIONS RECOMANACIONS
1

2

3

4

5
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1

2
3

4

5
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Activitat 2

Aplicant el mètode d’Hazop, esbrineu quines poden ser les conseqüències d’aquesta acció:

FULL DE TREBALL TIPUS HAZOP

DATA:
EQUIP DE TREBALL (EINA, MÀQUINA, INSTAL·LACIÓ, OPERACIÓ,...):

ORDRE CAUSES CONSEQÜÈNCIES PROTECCIONS RECOMENACIONS

Activitat 3:

Durant la realització d’una pràctica d’un crèdit de 3r d’ESO, en la qual s’havia de foradar una 
peça d’acer de dimensions reduïdes, en Pep, per iniciativa pròpia i degut a que tenia molta 
pressa per acabar-la, comença a foradar sense esperar les indicacions de la professora. 
També per anar més ràpid obvia d’agafar la peça amb algun sistema de subjecció habitual 
(mordassa o serjant). Quan està foradant, arriba un moment que degut a l’escalfor produïda 
per la fricció de la broca i la seva difícil subjecció amb la mà, va disminuint la força que 
realitzava sobre la peça i a conseqüència d'això aquesta comença a girar amb la broca i al 
poc temps es separa d’aquesta i surt disparada amb la gran sort de no va impactar cap de 
les persones que hi havia a l’aula.

Ompliu l’informe de l’accident amb el formulari que teniu tot seguit.
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INFORME D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS
1.NOM DEL LESIONAT/DA
2.LLOC ACCIDENT
3. DANYS SOFERTS PER LA PERSONA
4.OBJECTE, EQUIP, SUBSTÀNCIA QUE VA 
OCASIONAR L’ACCIDENT
5. DANYS MATERIALS
6. EQUIP DE TREBALL
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 DE PER QUÈ VA SUCCEIRR L’ACCIDENT

12. MESURES PREVENTIVES ADOPTADES

13. ESQUEMA-CROQUIS

Activitat 4

A partir d’aquest incident redacteu unes pautes relacionades amb l’ús del trepant i la 
subjecció de les peces per ser foradades.

Activitat 5

Aneu a la Zona Clic de la XTEC i feu l’activitat de Clic: Eines a l’aula de tecnologia:

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1035

Activitat 6

Feu la identificació de riscos que presenten les eines de l'aula de Tecnologia, tot emprant la 
fitxa de registre que és al final d'aquest document.

Activitat 7

Feu la identificació de riscos de les màquines-eina de l'aula de Tecnologia, tot emprant la 
fitxa de registre que és al final d'aquest document.
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