Els equips de protecció estan destinats a eliminar o reduir les conseqüències
dels accidents. Per tant, en funció de les tasques a desenvolupar, s'haurà
d’anar proveït de:
Guants
Ulleres (per projecció de partícules o líquids…)
Protecció respiratòria (per tasques com canvis de filtre de climatitzadors,
utilització d'algun producte químic…)
Arnés de seguretat, cordes d’amarratge i amortidor
Eines aïllants
Casc...

Les normes de seguretat són una necessitat i tots estem obligats a conèixerles i a complir-les en el nostre benefici i en el de les persones que treballen
amb nosaltres.
La prevenció és el resultat d'una constant atenció i interès, com també de la
voluntat de coneixement i de convenciment personal per evitar un accident.
Hem de tenir la seguretat com a...
norma, guia i pauta

Tots els EPI’s (equips de protecció) han de portar la marca CE i disposar de les
instruccions per al seu correcte ús, així com mantenir-se en bones condicions,
comprovant periòdicament la seva eficàcia.

Hem de treballar amb...
coneixement, habilitat, mètode, confiança

SENYALS D’OBLIGACIÓ
Consell bàsics:

Mallorca, 303 2º 2ª; 08037 Barcelona
Telf: 93.207.77.72 - Fax: 93.459.16.93

Ús obligatori d’ulleres

Ús obligatori de roba de
protecció

Ús obligatori de cas

Ús obligatori de guants

Sempre que dubtis demana ajuda al professor/a
Utilitza sempre l'eina més adequada al treball que vols fer
No empris mai una eina perillosa que no estiguis segur de saber utilitzar.
Torna sempre el que utilitzis al seu lloc
Elements de protecció: els dos més importants, tot i que n'hi ha d'altres, són

www.prevencioescolar.com
Ús obligatori de
protectors auditius

Ús obligatori de botes

Els guants...
que poden ser de cuir o de lona

Amb la col·laboració de:
Ús obligatori de
mascareta

Les ulleres...
Els models homologats poden utilitzar-se damunt de les
ulleres graduades. Són resistents als impactes i tenen protecció
lateral.

Ús obligatori d’ulleres o
pantalla

Abans de començar a treballar al taller de tecnologia cal tenir en compte una
sèrie de criteris que es poden agrupar en quatre objectius bàsics:
.
mantenir els objectes i els materials al lloc corresponent
respectar la propietat comuna
complir les normes de seguretat
fer servir cada element per al seu ús específic
A més a més, s’han de respectar les normes generals de comportament del
centre referents a assistència, puntualitat i respecte per a les persones i les
coses amb una bona actitud de treball.
Heu de tenir present que una actitud negativa dificulta la feina dels
professors/es, amb la conseqüència que no s’utilitzi el taller amb l’aprofitament
i la intensitat que a vosaltres mateixos us agradaria.

Però... comencem a treballar! A l'aula podem trobar eines, màquines i màquines
portàtils (màquines-eines). En coneixeu la diferència?

EINES: Són imprescindibles per realitzar determinades tasques manuals. El
seu ús és tan freqüent i aparentment són tan inofensives que no se’ls para
la deguda atenció. És per això que els accidents produïts per eines manuals
són una part important del nombre total d'accidents lleus. Els riscos derivats
del seu ús són:
Cops i talls a les mans
Lesions oculars per partícules
Cops en diferents parts del cos
Esquinços per sobreesforços o gestos violents

MÀQUINES: Una màquina és tot aparell per a la utilització i aplicació d’energia,
amb parts fixes i mòbils, cada una de les quals té una funció determinada.
Quan hi ha un desajust entre la màquina i el treballador es genera un risc que
pot produir un dany. Els riscos derivats de l’ús de màquines són bàsicament:
Riscos mecànics: talls, projecció de partícules, cops, atrapaments…
Riscos elèctrics: contacte directe o indirecte, fenòmens electroestàtics
o sobrecàrregues
Riscos tèrmics: cremades provocades per materials a molt alta o baixa
temperatura
Soroll, vibracions o radiacions
Riscos derivats del disseny ergonòmic del lloc de treball: dissenys
deficients

MÀQUINES PORTÀTILS (màquines-eina): És un conjunt motoritzat emprat
per a la conformació de peces de diferents materials (fusta, metall, plàstic...)
i per a una acció determinada (tallar, foradar, polir...). Ho són, per exemple,
el trepant o la serra de vogir. Els principals riscos derivats de l’ús d’aquest
tipus d’equips són:
Talls per contacte amb la eina o trencament d'aquesta
Projecció de partícules
Riscos derivats de la font d’energia: electrocució, projecció de tubs
flexibles d’aire comprimit no purgats
Exposició a soroll

No s’entrarà mai al taller sense la presència del professor o professora
corresponent ni sense la seva autorització prèvia.
No s’accionarà cap interruptor ni es tocarà o agafarà qualsevol eina,
màquina o material del taller sense permís.
La feina es farà de manera individual o en grup, segons s’acordi en
funció del tipus d’activitat. Quan sigui individual, cada alumne portarà
a terme la seva tasca i consultarà al professor els dubtes que tingui.
Si el treball és en grup, tots els membres que el componguin seran
responsables de l’actuació i la feina feta.
Cada alumne mantindrà el lloc de treball assignat: utilitzarà i es farà
responsable del manteniment i neteja de les eines, el material i l’espai
que li corresponguin. En cas de detectar-se qualsevol desperfecte s’ha
de comunicar immediatament al professor.
Cal planificar el treball amb les eines d’ús comú per tal que restin a
disposició de tots els alumnes. Un cop fetes servir, s’han de retornar
al seu lloc.
Cal rentar-se les mans després d’haver treballat amb eines, màquines
o qualsevol material que les pugui embrutar.

La neteja del taller és responsabilitat de tots. No s’abandonarà sense
escombrar-lo i netejar i desar les eines, màquines, materials i resta de
l’equipament. Es poden establir torns rotatius per a la neteja general del
taller, especialment del terra.
En cas d’utilització de les màquines-eines, i atès el perill que poden
representar, és totalment desaconsellable la presència de més de dues
persones al seu voltant.
És imprescindible el compliment estricte de les normes de seguretat i
d’higiene assenyalades per a la utilització de cada màquina. Per exemple,
l’ús d’ulleres de protecció o de guants de cuir en els casos que així ho
requereixin.
Tot alumne que utilitzi, fora del seu lloc de treball assignat, qualsevol
espai, eina, màquina-eina, equipament, material o documentació del
taller està obligat a deixar-los nets i al lloc que els correspon. .
Sempre s’ha d’obrar de manera que s’origini un residu mínim de materials,
incloent-hi el paper. Els residus i retalls que inevitablement es produeixin
han de ser deixats en els llocs de recollida establerts. La recollida serà
sempre selectiva per permetre el reciclatge dels materials aprofitables.

