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PLA DE SEGURETAT ALS 
LABORATORIS DE DOCÈNCIA DE 

LA FACULTAT 
D’ENOLOGIA 

 
 

Dirigit a preservar la seguretat personal i prevenció d’accidents dels alumnes de 
Grau durant les pràctiques als laboratoris. 



1. INTRODUCCIÓ 
 

La seguretat als laboratoris de docència és una prioritat tant pels estudiants com pels 
professors responsables de les pràctiques. 
 
Amb aquest document la Facultat d'Enologia vol implantar un pla de Seguretat i Prevenció 
d'accidents dirigit als estudiants de Grau aplicable en les activitats docents realitzades als 
laboratoris d'acord amb el compliment de la Normativa de seguretat genèrica i 
l'establerta en cada tipus d'activitat. 
Aquest Pla vol ser també una acció formativa que potencií els aspectes de seguretat al 
currículum dels estudiants. Al mateix temps, vol proporcionar evidències documentals als 
professors responsables de les pràctiques del coneixement per part dels estudiants, dels 
riscos existents en un laboratori, responsabilitzant‐los de la seva actitud, manipulació i 
utilització dels mitjans de seguretat personals adequats. 
El pla també farà un seguiment de les incidències que es produeixin en cada laboratori. 

 
 
 

2. OBJECTIUS 
 

El Pla de Prevenció d’accidents als laboratoris de docència ha de servir per proporcionar 
eines de protecció als estudiants i evitar incidències al laboratori. Al mateix temps 
responsabilitzar‐los de les accions que realitzen i que poden tenir conseqüències en la 
seguretat dels que estan treballant al laboratori. 
En el pla també es contemplen accions formatives a l’alumne en els aspectes fonamentals 
de seguretat al laboratori. 

 
 

Els objectius específics són: 
 

a. Facilitar informació als estudiants de Grau dels aspectes de seguretat als laboratoris 
de docència de la Facultat d’Enologia. 

b. Obtenir la conformitat de l’estudiant sobre el coneixement i seguiment de les 
Normes de seguretat als laboratoris de docència. 

c. Obtenir la declaració responsable de l’estudiant de fer un ús correcte dels equips de 
protecció i del coneixement dels riscos derivats de la seva acció al laboratori. 

d. Obtenir la declaració responsable de l’estudiant a comunicar al professor els 
accidents i/o incidents que es produeixin durant l’activitat al laboratori. 

e. Incorporar als dossiers de pràctiques al laboratori un apartat de seguretat específic 
per les activitats que es realitzin en aquella assignatura. 

f. Indicar a totes les entrades dels laboratoris que no es pot accedir a les pràctiques 
sense bata i ulleres de seguretat. El calçat ha de ser tancat i els cabells recollits. 

g. Indicar a totes les portes dels laboratoris de docència el protocol a seguir en cas 
d’accident 

h. Donar a tots els laboratoris de docència un full d’incidències on es recullin tots els 
accidents i/o incidents de seguretat que passin als laboratoris. 



3. PERSONAL IMPLICAT 
 
a. Estudiants de Grau 
b. Professors de pràctiques 
c. Personal d'administració i serveis realitzant tasques de suport al laboratori de docència (tècnic de 
laboratori). 
 
4. ACTUACIONS 
 
Actuació 1. Informar sobre la normativa de seguretat en un laboratori de docència de la Facultat 
durant les Jornades d'iniciació a la vida universitari als estudiants de nou accés. 
 

Acció 1.1. Establir un manual de seguretat al laboratori que serà accessible a tot el personal 
implicat en el Pla de seguretat. 
 

Acció 1.2. Obtenir la declaració signada per part de l'estudiant en què manifesta haver 
rebut, llegit i entès les normes de seguretat al laboratori, la informació sobre els elements de 
protecció personal i la informació sobre la gestió bàsica dels residus. 
Obtenir el compromís signat per part de l'estudiant de seguir les normes descrites en el manual de 
seguretat en tot moment. 
 
Actuació 2. Indicar aspectes de seguretat als dossiers de Pràctiques de laboratori de docència. 
 

Acció 2.1. Vetllar perquè els dossiers de pràctiques de laboratori incorporin un apartat de 
seguretat específic de les pràctiques que es desenvoluparan en aquella disciplina o part de la 
assignatura i informació específica sobre els riscos potencials que comporta cada experiment. 
Es recomana que en la presentació introductòria de cada sessió de pràctiques es faci un recordatori 
de les normes bàsiques de seguretat incidint en les que són específiques d'aquella pràctica. 
 

Acció 2.2. Obtenir la declaració signada per part de l'estudiant de: 
 

‐ Haver rebut, llegit i entès les normes de seguretat específiques per les pràctiques en les 

quals es trobi abans de començar i d'haver rebut i entès la informació sobre el material de 

seguretat personal del laboratori i on es troben. 

‐ Conèixer els riscos derivats de l'activitat que està realitzant i de l'entorn on està treballant. 

‐ Sol·licitar ajuda al professor quan ho consideri necessari per a la seguretat 

‐ Utilitzar els equips de protecció personal i col·lectius indicats pel professor 

‐ Comunicar al professor els incidents que es produeixin durant l'activitat del laboratori 

‐ Col·laborar en el cas que hi hagi una emergència seguint les indicacions del professor.



‐ Les actuacions 1.2, 2.1 i 2.2 queden recollides en l’Annex I. El professor responsable dels 
laboratoris de pràctiques impedirà l’accés de l’estudiant als laboratoris de pràctiques en el 
cas que l’estudiant es negui a signar la declaració. 

‐ La declaració signada serà guardada i custodiada a l’Oficina de suport al Deganat durant 4 
anys. 
 
 

Actuació 3. Tenir la Normativa de seguretat ben visible als laboratoris de docència. 
 

 

Acció 3.1. A Les portes dels laboratoris s’ha d’avisar que no es pot entrar al laboratori sense bata, 
ulleres de seguretat, calçat tancat i cabells recollits. 

 
Acció 3.2. A cada laboratori es penjarà un pòster amb les indicacions a seguir en cas d’accident. 

 

Acció 3.3. A cada laboratori hi haurà un full d’incidències (Annex II) on es registraran tots els 
incidents/accidents que tinguin lloc al laboratori. Aquest full ha d’estar en un lloc visible i 
accessible del laboratori perquè tot el professorat implicat hi pugui accedir. El personal tècnic a 
càrrec dels laboratoris de docència arxivaran els fulls d’incidències durant quatre anys. 

 


