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Consulta les mesures preventives per treballar de forma còmoda i 
segura. 

RISCOS 
 
 
Riscos associats a les activitats desenvolupades: 

 
- Càrrega física: postures estàtiques i forçades. 
- Fatiga visual.  
- Càrrega física: manipulació manual de càrregues. 
- Caigudes al mateix o a diferent nivell. 
- Cops / talls amb eines, objectes o equips. 
- Exposició a contaminants químics. 
- Atropellaments. 
- Sobreesforços. 
- Caiguda d’objectes per manipulació. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Activitats que requereixen l’adopció de mesures preventives: 
 
- Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD). 
- Recepció i distribució de correu i paqueteria. 
- Gestió i cura dels espais comuns, aules i sales polivalents. 
- Suport docència: lliurament d’equips, materials i documents. 
- Gestió de la destrucció de la documentació. 
- Desplaçaments al lloc de treball i a l’exterior. 
- Gestió de panells informatius. 
- Adequació de mobiliari i gestió de l’emmagatzematge. 
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 Distribueix adequadament l’equip de treball per garantir postures còmodes i segures de treball  

Regula la cadira en funció 
de les teves característiques 
físiques 

Recolza els braços 
durant l’escriptura 

Part superior de de la 
pantalla en línia amb els ulls 

Distància ull-pantalla 
no inferior a 40 cm 

Col·loca el teclat paral·lel a la vora de la taula. Deixa 
un espai per recolzar els braços de forma estable 

 

Amplia la informació: 
 

RE 004 - Treballs en oficines  
 

+ info 

Seu amb l’esquena en 
contacte directe amb el 
respatller 

Persona, pantalla i teclat en línia 

> 10 cm 

Si fas ús d’ulleres 
progressives o 
bifocals, col·loca la 
pantalla a la mínima 
alçada possible 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials 

Postures segures davant l’ordinador 
 

Exercicis 

http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/treballs-oficines
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 Quan hagis de manipular materials, utilitza els mitjans mecànics disponibles 

Evita la manipulació manual de càrregues de pes superior 
al recomanat: 

Homes Dones i edat avançada 

Òptima 

Regular 

No adequada 

Pes màxim recomanat en funció de la zona de manipulació 
 

Procura transportar les càrregues 
properes al cos i a l’alçada 
adequada 
 
 

Zona de manipulació: 

Sempre que sigui possible fes ús dels carros 
disponibles per minimitzar l’esforç físic a realitzar 
 
Utilitza el carro més adequat en funció del tipus de 
càrrega a manipular: pes i volum 

Càrregues 
voluminoses 

Càrregues 
pesades 

Correu i 
paqueteria 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
(1/4) 
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Segueix les tècniques segures de manipulació quan hagis d’aixecar càrregues 

Quan el pes o volum de la càrrega sigui 
superior al recomanat, demana ajuda. 

Esquena 
dreta i 
flexionant 
les cames 

Càrrega 
a prop 
del cos 

Tècniques per a la manipulació manual de càrregues 

Guants de 
protecció 
mecànica 

Punteres 
protecció  

 

Amplia la informació: 
 

RE 001 - Com es manipula una càrrega? 
NSH 103 - EPI: Guants de protecció 

+ info 

Quan hagis d’aixecar càrregues que es troben situades per sota del 
nivell dels malucs: 

Sempre que 
sigui possible, 
fes ús dels 
carros 

Utilitza els 
següents 
equips de 
protecció 
individual 
(EPI): 

Posició 
dels peus 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
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http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/com-es-manipula-carrega
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
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Quan hagis d’adequar aules o altres espais, utilitza els equips de protecció individual (EPI) 

Adequació de mobiliari en aules o altres espais 

Per minimitzar l’esforç físic a 
realitzar, sempre és preferible: 
 
- Arrossegar que aixecar 
- Empènyer que tirar 

Quan sigui necessari aixecar mobiliari, la 
manipulació haurà de ser realitzada com a 

mínim per 2 persones. 

PRECAUCIÓ 
 

Possibles atrapades de les 
mans entre taules 

 

Quan hagis d’adequar mobiliari, segueix les següents recomanacions: 

Utilitza els 
següents 
EPI: 

Guants de 
protecció 
mecànica 

Punteres 
protecció  

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
(3/4) 
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 Distribueix les càrregues de manera adequada per minimitzar l’esforç a realitzar i garantir la seguretat 

Procura situar les 
càrregues d’ús 
freqüent als prestatges 
intermedis 

Emmagatzematge i organització en prestatgeries 

Les càrregues 
voluminoses i/o 
pesades hauran de 
situar-se als prestatges 
inferiors 

Evita emmagatzemar 
càrregues de forma  

inestable Ubica als prestatges 
superiors les 

càrregues d’ús poc 
freqüent 

Paquets de fulls 

Caixes de 
carpetes 

Fes ús dels 
carros 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
(4/4) 
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 Procura adoptar postures adequades durant la realització de treballs per sota dels malucs o per sobre de les espatlles 

Postures inadequades/forçades de treball: 

Evita les flexions de 
tronc repetides i/o 
sostingudes en el temps 

Evita treballar amb les 
mans per sobre del cap 
de forma repetida o per 
llargs períodes de temps 

Durant la realització 
de tasques a la zona 
de prestatgeries: 

A les zones baixes, 
flexiona les cames 
amb l’esquena dreta 

Quan hagis de 
treballar en als 
prestatges 
superiors, fes 
ús d’escales 
que et permetin 
treballar a 
l’alçada 
adequada 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
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 Quan hagis d’accedir a zones elevades, utilitza escales manuals adequades a l’alçada  

No utilitzis elements 
inestables per accedir 
a zones elevades 

Utilitza una escala manual 
adequada a l’alçada a la que 
vols accedir 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 203 - Escales manuals 
 

+ info 

Accés a zones elevades 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 

http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-203.pdf
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Manté lliure d’objectes l’entorn de treball i les zones de pas 

Fixa’t en els 
possibles 
obstacles que 
puguin haver en 
el recorregut 

Recull i/o protegeix 
els cables elèctrics 
i/o de dades de les 

zones de pas. 

 

Amplia la informació: 
 

NSH 003 - Ordre, neteja i 
manteniment  

Cablejat 

Manté els 
calaixos i les 
portes 
d’armaris 
tancades 

+ info 

Ordre i neteja al lloc de treball: 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
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http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-003.pdf
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Desplaçaments a peu a l’entorn de treball: 

Puja o baixa les escales 
agafant-te al passamans 
o a la barana 

Fixa’t en l’estat 
del terra i els 
desnivells que 
puguin haver en 
el recorregut 

Evita 
distraccions: 
lectura 
documents, 
mòbil,... 

Extrema la 
precaució en 
cas de 
transportar 
objectes o 
materials 

  Segueix les mesures preventives quan hagis de desplaçar-te a peu 

Abans d’accedir a un 
espai, fixa’t en les 
advertències de 

seguretat  

ATENCIÓ 
Sostre baix 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
(2/3) 
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  En desplaçaments a peu per l’exterior, segueix les mesures preventives 

Evita distraccions: lectura 
de documents, mòbil, ... 

Respecta la 
senyalització 
(semàfors, 
senyals verticals, 
carril bici,..)  

Desplaçaments a peu per l’exterior 

Creua el carrer pel pas de vianants, assegurant-te 
que el vehicle està parat 

Evita caminar prop dels edificis per si hi 
hagués entrada o sortida a pàrquing 

Procura 
desplaçar-te 
pel centre de 
les voreres 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
(3/3) 
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 Respecta la senyalització en seguretat dels equips de treball 

Identifica i respecta la 
senyalització de 
seguretat  

NO TOCAR l’obertura 
d’alimentació del 
capçal de tall 

Corbata Cabell 

Tenir cura amb: 

Talls i 
punxades 

Guarda les eines tallants o punxants en un lloc segur 

No col·loquis la mà sota la 
fulla tallant 

Quan facis ús d’un cúter, utilitza: 

Utiliza les eines manuals (tisores i cúters) per a l’ús 
que han estan dissenyades 

Consulta el manual d'instruccions davant qualsevol dubte del funcionament 

Destructora: Eines manuals: 

Utilitza cúters  retràctils i amb sistema de bloqueig  

Protecció 

Guillotina: 

No retiris la protecció de 
l’equip Collars 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
(1/2) 

Guants de 
protecció 
mecànica 
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Utilitza equips de protecció individual en la manipulació de materials que poden despendre producte químic 

Durant la seva manipulació, utilitza en cada cas els següents EPI: 

Guants de 
protecció 
química 

Manipulació de guixos i 
esborradors 

Manipulació de materials que poden despendre contaminant químic 

Manipulació de tòners 
usats 

Manipulació d’objectes, 
llibres i documents amb 

acumulació de pols 
 

Amplia la informació: 
 

NSH 103 - EPI: Guants de protecció 
NSH 106 - EPI: Protectors respiratoris 

+ info 

Esborra la 
pissarra de 
dalt a baix 

No el netegis colpejant-
lo per expulsar la pols del 
guix 

Quan l’esborrador està saturat de guix: 

Substitueix la tela de l’esborrador 
per un recanvi nou 
 
Substitueix l’esborrador per un de 
net o nou Mascareta de 

protecció contra 
partícules 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis 
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http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-103.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/normes-de-seguretat-i-higiene/NSH-106.pdf
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Relaxació de la zona cervical i l’esquena 

Intercala la realització 
d’exercicis de relaxació 

muscular durant la 
jornada de treball 

Realitza exercicis de relaxació muscular 

Exercicis de coll 

Exercicis d’esquena 

Flexió i extensió Girs Inclinacions Elevacions d’espatlles 

Estiraments de braços i esquena Estiraments laterals d’esquena Flexions d’esquena 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis (1/2) 
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Relaxació del braç, mans i ulls 

Exercicis de canells i mans 

Exercicis de relaxació dels ulls 

Estiraments dels dits 

Inclinacions 

Estirament del braç Estirament del braç 

Tanca el ulls i tapa'ls amb el 
palmell de la mà durant 15”  

Mou els ulls en la direcció 
de les fletxes 

 

Amplia la informació: 
 

RE 004/04 - Exercicis a l’oficina  

+ info 

Treballs amb PVD Postures forçades Accés a zones elevades Desplaçaments Manipulació de càrregues Eines/Equips/Materials Exercicis (2/2) 

http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/arxius/recomanacions-ergonomiques/re-004/re-004-04.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/arxius/recomanacions-ergonomiques/re-004/re-004-04.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/arxius/recomanacions-ergonomiques/re-004/re-004-04.pdf
http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/arxius/recomanacions-ergonomiques/re-004/re-004-04.pdf
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