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PAUTES DE SEGURETAT I HIGIENE  

ALS LABORATORIS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
Laboratoris d'informàtica i d'electrònica 

 
1. El professorat vetla per la teua seguretat i salut durant la realització de les pràctiques per a 

evitar accidents i incidents que podrien interrompre la normal continuïtat de les pràctiques i 
causar lesions a les persones. Consulta-li tots els dubtes que tingues i no poses en risc la teua 
seguretat ni la dels teus companys. Aquesta comesa ve recollit en el Pla de Prevenció de la 
Universitat de València aprovat per Consell de Govern, 1 de desembre de 2009, punt 4.4.5 i 
Acord del Consell d'Universitats, 22 de Setembre de 2011, punt 2 de l'Annex I. Tots dos 
documents apliquen la llei de prevenció de riscos laborals en les universitats. 

2. L'ordre i la neteja són un dels principis bàsics del treball al laboratori. Quan acabes la sessió 
de pràctiques, deixa el material i els equips de treball sempre nets i en perfecte estat d'ús. 
Recorda: DESORDRE=RISC.  

3. Manté els corredors i les zones de pas lliures d'obstacles. No deixes motxilles, llibres, 
paraigües, bosses, etc. damunt les taules de treball ni als corredors. No apiles materials 
davant extintors, preses de corrent, interruptors o quadres elèctrics. No s’ha de posar, ni tan 
sols de manera ocasional, cables que creuen zones de pas. Quan no s'utilitzes els armaris i 
calaixos, tingues-los sempre tancats.  

4. La conducta al laboratori ha de ser correcta i responsable: segueix els procediments de 
treball i les normes de seguretat del laboratori. 

5. No es permet beure i menjar al laboratori. Recull-te els cabells llargs. Evita portar polseres, 
rellotges, anells, mànigues àmplies, pantalons curts…  

6. No manipules la instal·lació elèctrica. No òbrigues ni manipules els quadres elèctrics. No 
utilitzes equips o aparells sense conèixer-ne el funcionament. En cas de dubte, pregunta al 
professor. No realitzes mai experiments o proves que no haja autoritzat el professor.  

7. Avisa el professor si observes que l'equip elèctric o electrònic del laboratori està danyat, 
sobreescalfat o amb olor de cremat, i si l'aïllant dels cables està deteriorat, trencat o 
fracturat. No connectes mai un aparell si l'endoll o el suport de la paret presenta defectes o 
no és l’adequat. 

8. No connectes cap aparell al corrent elèctric directament amb els cables i sense l'endoll 
corresponent. Evita les connexions múltiples i els allargadors.  

9. No toques mai directament una persona electritzada sense desconnectar el corrent. En el cas 
que no fóra possible, desenganxa’l amb algun element aïllant (cadira de fusta, llistó de fusta, 
etc.). 

10. Coneix la senyalització de seguretat. Fixa’t on són els dispositius de seguretat més pròxims: 
porta d'eixida, extintors, manta ignífuga, dutxes de seguretat, rentaülls, etc. Davant qualsevol 
incident o accident que es produïsca al laboratori, per lleu que siga, has de mantenir la calma, 
comunicar-lo al professorat i seguir les seues instruccions. 
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