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_ Mesures 

1. Elements de seguretat  i 
vies d’evacuació dels 
tallers

Abans d’iniciar el treball al 
taller cal familiaritzar-se 
amb els elements de segu- 
retat de què disposa.

Cal localitzar totes les 
sortides, siguin o no 
d’emergència, per el cas 
d’una possible evacuació 
per foc o qualsevol altre 
incident.

Cal conèixer la localització 
exacta dels extintors, man- 
tes ignífuges, dutxes de 
seguretat i rentaulls.

2. Protecció dels ulls

Una de les parts del cos més 
delicada que està exposada 
a risc són els ulls, que es 
poden irritar fàcilment quan 
les condicions ambientals 
estan contaminades, sigui 
per les partícules de pols 
ambientalso per l’evapo-
ració de productes tòxics 
(dissolvents, àcids en el cas 
de gravats). Aquest fet fa 
imprescindible utilitzar 
ULLERES de seguretat 
homologades segons nor-
mativa CEE (amb protecció 
contra impactes o esquitxos 
frontals i perifèrics). També 
calen ulleres d’aquest tipus, 

quan s’hagin demanipular 
fustes o polir objectes, per 
evitar projeccions de partí- 
cules als ulls.

3. Protecció de la pell

Cal evitar el contacte amb 
els pigments, dissolvents, 
àcids ja que alguns d’ells 
són tòxics (certs pigments 
inorgànics porten un elevat 
contingut de metalls pe- 
sats).

Tingueu cura d’informar- 
vos de les propietats i espe-
cialment de la seva toxicitat 
quan els compreu, i en tot 
cas comproveu la compo- 
sició i les indicacions dels 
envasos. És imprescindible, 
per tant, la utilització de 
GUANTS quan es manipulin 
pigments, s’utilitzin barres 
de pastel per pintar o altres 
procediments que compor-
tin algun tipus de contacte 
amb les mans. En el taller de 
gravats és igualment im- 
prescindible la utilització de 
guants a l’hora de netejar o 
polir les planxes o matrius.

4. Protecció de les vies 
respiratòries 

Si utilitzeu pigments direc- 
tament en cas que us feu les 
pintures, és convenient que 
utilitzeu una MASCARETA 
(tipus quiròfan) per evitar 
inhalar o ingerir el polsim 
que es pot despendre en la 
seva manipulació. També és 
aconsellable protegir-se les 

vies respiratòries sempre 
que la transformació del 
material que manipuleu 
comporti la formació de 
partícules que en suspensió 
en l’aire siguin fàcilment 
inhalables. En el cas de 
gravat i restauració, s’ha 
d’utilitzar la màscara amb el 
filtre adequat als vapors 
tòxics d’àcids i /o dissol-
vents amb els que s’hi tre-
balli.

5. Com cal anar vestit als 
tallers

Als tallers del Departament 
de Pintura, és molt fàcil 
esquitxar-se de pintura o 
d’altres productes químics 
que s’utilitzen tant a pintura 
com a gravat o conservació 
i restauració. És per això 
que s’aconsella l’ús d’una 
BATA de cotó per protegir 
la indumentària habitual, 
especialment si és de fibres 
sintètiques, ja que pot 
adherirse a la pell en entrar 
en contacte amb determi-
nats productes químics. Per 
tant no es recomana dur  
minifaldilles, pantalons curts, 
mitges i sandàlies.

Portar cabells llargs sense 
recollir, també pot compor- 
tar un risc enenganxar-se’ls 
alhora de manipular els 
tòrculs o premses en el 
taller de gravats i els 
micromotors en el taller de 
conservació i restauració.
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6. Normes higièniques

NO FUMEU en els tallers és 
un principi bàsic de res- 
pecte i d’higiene personal i 
col·lectiva. No oblideu que 
és un espai que compartim 
moltes persones duran el 
dia de classe, i els materials 
que utilitzem són ALTA-
MENT INFLAMABLES.

No mengeu ni beveu en els 
tallers, ja que hi ha la possi- 
bilitat de que els aliments i 
les begudes escontaminin 
amb els productes que 
utilitzeu.

7. Condicions de l’àrea de 
treball

Els tallers són compartits 
per diferents grups de tre-
ball, la qual cosa, exigeix un 
respecte als treballs dels 
altres, calvetllar especial-
ment en mantenir l’àrea de 
treball neta, endreçada i 
evitar l’acumulació d’ob-
jectes innecessaris.

Mantingueu l’ordre de les ei- 
nes i els estris d’ús comú, 
tot guardant-los en el lloc 
específic.

8. Ventilació

És molt important que hi 
hagi sempre una bona ven-
tilació en els tallers de pin-
tura, de gravat i de restau-
ració per evitar el risc d’in-
toxicació per inhalació de 
vapors de dissolvents o 

àcids. Demaneu al professor 
corresponent que posi en 
funcionament l’extractor de 
gasos, quan ho cregueu 
necessari o noteu l’ambient 
del taller carregat.

Les pintures esprai tipus 
laca no es recomanable 
utilitzar-les en espais tan- 
cats encara que estiguin 
ventilats. Es poden formar 
barreges d’aire - vapor, que 
són extremadament infla- 
mables.

Tampoc s’haurien d’utilitzar 
per obtenir aiguatintes en 
els tallers de  gravat. Tin- 
gueu en conte que els 
envasos no es poden 
reciclar.

Feu servir les àrees especí- 
fiques d’extracció de gasos 
quan treballeu amb àcids, 
polímers o dissolvents, i si 
escau, utilitzeu la màscara 
amb el filtre adient.

9. Utilització d’equips i 
aparells

No utilitzeu mai un equip o 
aparell sense conèixer per-
fectament el seu funciona-
ment. En cas de dubte pre-
gunteu sempre al professor 
o mestre de taller. Abans 
d’iniciar una activitat cal 
assegurar-se que els apa-
rells estiguin en perfectes 
condicions d’ús. Als tallers 
de gravat i restauració cal 
anar amb molta cura per tal 

de no autolesionar-se, quan 
s’utilitzin premses, cisalles, 
burins, puntes, bisturís, cut-
ters i ganivets, així com 
pedres litogràfiques i mor-
dents.

No utilitzeu material en mal 
estat perquè augmenta el 
risc d’accident.

Risc d’incendi als tallers

Els suports pictòrics (pa-
pers, teles amb bastidors, 
etc.) així com els dissolvents 
que s’acumulen en els tallers 
del Departament de Pintura 
són molt fàcilment inflam-
ables. Per tant no fumeu ni 
utilitzeu fogonets o siste-
mes d’escalfament amb 
flama per diluir les coles 
d’emprimació o escalfar 
vernissos o altres pro-
ductes. Feu servir aparells 
elèctrics i recordeu desen-
dollar-los i endreçar-los al 
acabar. Tot i així, cal que ho 
feu en una zona  específica, 
que no sigui de pas o de tre-
ball i procureu que les pla- 
ques elèctriques i els recipi-
ents estiguin en posició 
estable.

a) Foc al taller 

 Aviseu tan aviat com sigui 
possible al Punt d'Infor- 
mació de l'edifici. Aviseu 
també a tots els companys 
de treball sense que 
s’estengui el pànic i con- 
servant sempre la calma. 
Evacueu el taller, per petit 
que sigui el foc, per la 
sortida principal o per la 
sortida d’emergència si 

l’anterior es troba bloque- 
jada. Quan evacueu aneu 
tancant les portes que 
deixeu enrere.

Focs petits: Si el foc és petit 
i localitzat, mentre s'avisa al 
Punt d'Informació i la ma- 
joria evacua el taller, un 
reduit nombre de vosaltres 
podeu provar d'apagar-lo 
utilitzant un extintor ade- 
quat, sorra o cobrint el foc 
amb un recipient de mida 
adequat que l’ofegui. Reti- 
reu els productes químics 
inflamables que hi hagi al 
voltant del foc. No utilitzeu 
mai aigua per extingir un foc 
provocat per la inflamació 
d’un dissolvent.

Focs grans: Aïlleu el foc. 
Utilitzeu els extintors ade- 
quats. Si el foc no es pot 
controlar ràpidament, ac- 
cioneu l’alarma de foc, 
aviseu al servei d’extinció 
d’incendis i evacueu l’edifici.

b) Foc al cos 

Si se us encén la roba, 
crideu immediatament per 
demanar ajut. Estireu-vos a 
terra i rodeu sobre vostre 
per tal d’apagar les flames. 
No correu ni intenteu arribar 
fins a la dutxa de seguretat 
si no és que està molt a prop 
vostre. És responsabilitat 
vostra ajudar algú que s’es- 
tà cremant. Cobriu-lo amb 
una manta ignífuga, con- 
duïu-lo fins a la dutxa de 
seguretat si aquesta està a 
prop o feu-lo rodar per 

terra. És necessari que men- 
tre feu aquestes operacions 
algú avisi del succés al Punt 
d'Informació. 

L'ús d'un extintor sobre una 
persona és l'última de les 
opcions per apagar el foc, i 
cal fer-ho a una distància 
prudencial.

Un cop el foc estigui apagat, 
mantingueu la persona aja- 
guda, procureu que no es 
refredi i assegureu-vos de 
que les assistències mèdi- 
ques estan en camí.

Ferides

Renteu-vos les mans, po- 
seu-vos guants, realitzeu un 
rentat exhaustiu de la ferida  
amb aigua i sabó, desin- 
fecteu-la amb un antisèptic i 
tapeu-la amb un apòsit es- 
tèril.

Si la ferida sagna de forma 
abundant procediu a la seva 
compressió directa mitjan- 
çant gases estèrils o un 
mocador net al mateix 
temps que, si és possible, 
manteniu l’extremitat afec- 
tada elevada.

Traumatismes

En cas de traumatismes en 
extremitats (contusions, es- 
quinços, luxacions i frac- 
tures) apliqueu fred local i 
immobilitzeu l´articulació 
per sobre i per sota del punt 
de lesió. Si és un braç, 
traieu-li el rellotge, anells, 

braçalets i polseres. Acudiu 
a un centre sanitari.

En cas de fractura oberta 
d´una extremitat, cobriu-la 
amb una gasa humida estè- 
ril, immobilitzeu i traslladeu 
a un centre sanitari o tru- 
queu al 112.

Cremades tèrmiques

Les cremades tèrmiques de 
poca extensió es tractaran 
refredant la zona, per im- 
mersió en aigua durant un 
període de 15 minuts. Cal 
evitar l’impacte del raig 
d’aigua directament sobre 
la zona afectada. Enretireu 
la roba, anells i braçalets. No 
enretireu la roba adherida al 
cos. No utilitzeu pomades ni 
cap altre fàrmac o producte

No rebenteu les butllofes; si 
s´han rebentat apliqueu un 
antisèptic, cobriu-la amb 
una gasa estèril i deriveu el 
pacient a un centre mèdic.
Les cremades que afectin 
una superfície gran del cos 
requeriran refredament de 
la zona amb aigua abundant 
i assistència mèdica urgent 
(112). 

Cremades químiques

Renteu immediatament 
amb aigua corrent la super- 
fície que hagi entrat en 
contacte amb el producte 
durant un mínim de 15 
minuts, al temps que enre- 
tireu la roba, anells o 

braçalets. Per al rentat 
utilitzeu les piques o bé les 
dutxes de seguretat quan es 
tracti de grans superficies. 
Respecteu sempre els 
temps de rentat. 
En tots els casos, feu valorar 
la lesió per un sanitari.

Accidents oculars

Per cossos estranys: No us 
fregueu l’ull i ruixeu-lo amb 
aigua abundant. Si el cos 
està enclavat, no l’intenteu 
extreure, cobriu l’ull amb un 
apòsit estèril i acudiu a un 
servei sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Cremades tèrmiques o 
esquitxades per productes 
químics: Renteu l’ull de 
forma immediata amb aigua 
abundant, durant un perío- 
de mínim de 20 minuts, 
mantenint amb l’ajut dels 
dits les parpelles obertes. 
Posteriorment, acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Traumatismes: Tan si és 
tancat (contusió) com obert 
(ferides) cobriu l’ull amb 
una gasa i acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgècies oftalmològiques.

Intoxicacions per produc- 
tes químics

Intoxicació per ingesta: 
Sol·liciteu atenció mèdica 
urgent trucant al 112. 
Controleu consciència i 

respiració. Mentre espereu 
l’arribada del personal sani- 
tari, si la persona està 
conscient mantingueu-la re- 
colzada, mai provoqueu el 
vòmit si el producte ingerit 
fos un càustic o corrosiu. Si 
estigués inconscient, poseu- 
la en posició lateral de segu- 
retat, afluixeu-li la roba i 
tapeu-la. 

Intoxicació per inhalació: 
Traieu l’accidentat a l’exte- 
rior. Sol·liciteu ajuda sani- 
tària urgent. Comproveu 
consciència i respiració i en 
cas de persona inconscient i 
que no respira, truqueu al 
112 i inicieu la RCP (reani- 
mació cardiopulmonar).

Taller de Pintura

1. Eviteu utilitzar productes 
nocius i irritants espe- 
cialment els DISSOLVENTS: 
substàncies químiques or- 
gàniques líquides utilitzades 
per a dissoldre materials 
sòlids, com per exemple la 
essència de trementina, 
l’acetona, el kerosé i els 
dissolvents de laques. Al- 
guns d’ells són potencial- 
ment cancerígens. Cerqueu 
dissolvents alternatius menys 
tòxics, obtinguts de matèries 
primes vegetals i tingueu 
cura de guardar els envasos 
ben tancats, en zones 
segures, fresques i separats 
d’altres productes químics.

2. La pintura a l’oli és un 
procediment gras i dens, 
apropiat per aconseguir 
efectes com una deter- 
minada dicció o factura. Si 
heu de fer veladures no 
utilitzeu dissolvents, sinó 
“mèdiums”, que són molt 
més indicats i menys nocius, 
malgrat que també hi ha 
altres procediments apro- 
piats que no requereixen 
substàncies tòxiques per 
aconseguir efectes sem- 
blants, com l’aquarel·la o els 
tremps de caseina, d’ou, de 
cola, etc.

3. Els pinzells, no és con- 
venient ni cal netejar-los 
amb dissolvents, sinó sim- 
plement es netegen amb 
paper de diari, aigua i sabó 
de pastilla. En cas de nece- 
ssitat, es pot utilitzar pro- 
ductes alternatius menys 
tòxics que els dissolvents 
orgànics com els del tipus 
“lavapin”.

4. Cada vegada són més 
accessibles els productes 
pictòrics biològics i biode- 
gradables, tant artístics com 
industrials, informeu-vos-en, 
són una bona alternativa per 
a mantenir la bona salut i 
evitar algun dels símptomes 
del Síndrome del pintor.

5. Recordeu d’utilitzar se- 
gons el treball que esteu 
realitzant o el producte que 
esteu manipulant, els diver- 
sos equips de protecció: 
mascareta, ulleres, guants, i 
vetlleu per la bona ventilació 
del taller, obrint finestres o 
activant el sistemes d’ex- 
tracció.

Taller de Gravat i Estam- 
pació

1. Eviteu els àcids ràpids i de 
màxima concentració. Co- 
l·loqueu les planxes dins de 
l’àcid amb compte per tal 
d’evitar esquitxos, i utilitzeu 
tints i dissolvents serigràfics 
a l’aigua.

2. La manipulació incorrecte 
de les eines a gravat, sobre 
tot les premses, poden 
ocasionar accidents. Infor- 
meu-vos sobre la seva bona 
utilització per evitar riscos 
innecessaris.

3. Un excés d’alumnes al 
taller, a més de dificultar el 
rendiment personal i la tasca 
que es porta a terme, pot 
incrementar notablement el 
risc d’accidents i l’índex de 
contaminació.

Taller de Conservació i 
Restauració

1. No feu servir cap sistema 
d’escalfament amb flama als 
tallers. Tingueu compte que 
la placa calefactora i el 
recipient estiguin en posició 
estable i lluny de zones de 
pas o de treball dels com- 
panys.

2. Quant feu servir aparells 
elèctrics, recordeu desen- 
dollar-los.

3. Recolliu-vos els cabells 
llargs quan treballeu amb 
micromotors.

4. Quant treballeu amb 
dissolvents o polímers, feu 
servir els hisops i poseuvos 
guants. Recordeu també 
treballar en zones ventila- 
des, connectar els sistemes 
d’extracció i fer servir les 
mascaretes, si escau.

5. Utilitzeu els contenidors 
de deixalles específics per 
cada cas. Tingueu compte 
d’enfundar les agulles de les 
xeringues abans de llen- 
çar-les en els contenidors 
dipositats per aquest fi.

6. Quant treballeu amb 
estris per tallar, foradar o 
clavar (cutters, serres, 
martells, bisturís....) mani- 
puleu-los amb cura i fora de 
les zones d’influència de la 
tasca realitzada.



Imatge: Wu Samkors

1. Elements de seguretat  i 
vies d’evacuació dels 
tallers

Abans d’iniciar el treball al 
taller cal familiaritzar-se 
amb els elements de segu- 
retat de què disposa.

Cal localitzar totes les 
sortides, siguin o no 
d’emergència, per el cas 
d’una possible evacuació 
per foc o qualsevol altre 
incident.

Cal conèixer la localització 
exacta dels extintors, man- 
tes ignífuges, dutxes de 
seguretat i rentaulls.

2. Protecció dels ulls

Una de les parts del cos més 
delicada que està exposada 
a risc són els ulls, que es 
poden irritar fàcilment quan 
les condicions ambientals 
estan contaminades, sigui 
per les partícules de pols 
ambientalso per l’evapo-
ració de productes tòxics 
(dissolvents, àcids en el cas 
de gravats). Aquest fet fa 
imprescindible utilitzar 
ULLERES de seguretat 
homologades segons nor-
mativa CEE (amb protecció 
contra impactes o esquitxos 
frontals i perifèrics). També 
calen ulleres d’aquest tipus, 

quan s’hagin demanipular 
fustes o polir objectes, per 
evitar projeccions de partí- 
cules als ulls.

3. Protecció de la pell

Cal evitar el contacte amb 
els pigments, dissolvents, 
àcids ja que alguns d’ells 
són tòxics (certs pigments 
inorgànics porten un elevat 
contingut de metalls pe- 
sats).

Tingueu cura d’informar- 
vos de les propietats i espe-
cialment de la seva toxicitat 
quan els compreu, i en tot 
cas comproveu la compo- 
sició i les indicacions dels 
envasos. És imprescindible, 
per tant, la utilització de 
GUANTS quan es manipulin 
pigments, s’utilitzin barres 
de pastel per pintar o altres 
procediments que compor-
tin algun tipus de contacte 
amb les mans. En el taller de 
gravats és igualment im- 
prescindible la utilització de 
guants a l’hora de netejar o 
polir les planxes o matrius.

4. Protecció de les vies 
respiratòries 

Si utilitzeu pigments direc- 
tament en cas que us feu les 
pintures, és convenient que 
utilitzeu una MASCARETA 
(tipus quiròfan) per evitar 
inhalar o ingerir el polsim 
que es pot despendre en la 
seva manipulació. També és 
aconsellable protegir-se les 

vies respiratòries sempre 
que la transformació del 
material que manipuleu 
comporti la formació de 
partícules que en suspensió 
en l’aire siguin fàcilment 
inhalables. En el cas de 
gravat i restauració, s’ha 
d’utilitzar la màscara amb el 
filtre adequat als vapors 
tòxics d’àcids i /o dissol-
vents amb els que s’hi tre-
balli.

5. Com cal anar vestit als 
tallers

Als tallers del Departament 
de Pintura, és molt fàcil 
esquitxar-se de pintura o 
d’altres productes químics 
que s’utilitzen tant a pintura 
com a gravat o conservació 
i restauració. És per això 
que s’aconsella l’ús d’una 
BATA de cotó per protegir 
la indumentària habitual, 
especialment si és de fibres 
sintètiques, ja que pot 
adherirse a la pell en entrar 
en contacte amb determi-
nats productes químics. Per 
tant no es recomana dur  
minifaldilles, pantalons curts, 
mitges i sandàlies.

Portar cabells llargs sense 
recollir, també pot compor- 
tar un risc enenganxar-se’ls 
alhora de manipular els 
tòrculs o premses en el 
taller de gravats i els 
micromotors en el taller de 
conservació i restauració.

_ Mesures 

6. Normes higièniques

NO FUMEU en els tallers és 
un principi bàsic de res- 
pecte i d’higiene personal i 
col·lectiva. No oblideu que 
és un espai que compartim 
moltes persones duran el 
dia de classe, i els materials 
que utilitzem són ALTA-
MENT INFLAMABLES.

No mengeu ni beveu en els 
tallers, ja que hi ha la possi- 
bilitat de que els aliments i 
les begudes escontaminin 
amb els productes que 
utilitzeu.

7. Condicions de l’àrea de 
treball

Els tallers són compartits 
per diferents grups de tre-
ball, la qual cosa, exigeix un 
respecte als treballs dels 
altres, calvetllar especial-
ment en mantenir l’àrea de 
treball neta, endreçada i 
evitar l’acumulació d’ob-
jectes innecessaris.

Mantingueu l’ordre de les ei- 
nes i els estris d’ús comú, 
tot guardant-los en el lloc 
específic.

8. Ventilació

És molt important que hi 
hagi sempre una bona ven-
tilació en els tallers de pin-
tura, de gravat i de restau-
ració per evitar el risc d’in-
toxicació per inhalació de 
vapors de dissolvents o 

àcids. Demaneu al professor 
corresponent que posi en 
funcionament l’extractor de 
gasos, quan ho cregueu 
necessari o noteu l’ambient 
del taller carregat.

Les pintures esprai tipus 
laca no es recomanable 
utilitzar-les en espais tan- 
cats encara que estiguin 
ventilats. Es poden formar 
barreges d’aire - vapor, que 
són extremadament infla- 
mables.

Tampoc s’haurien d’utilitzar 
per obtenir aiguatintes en 
els tallers de  gravat. Tin- 
gueu en conte que els 
envasos no es poden 
reciclar.

Feu servir les àrees especí- 
fiques d’extracció de gasos 
quan treballeu amb àcids, 
polímers o dissolvents, i si 
escau, utilitzeu la màscara 
amb el filtre adient.

9. Utilització d’equips i 
aparells

No utilitzeu mai un equip o 
aparell sense conèixer per-
fectament el seu funciona-
ment. En cas de dubte pre-
gunteu sempre al professor 
o mestre de taller. Abans 
d’iniciar una activitat cal 
assegurar-se que els apa-
rells estiguin en perfectes 
condicions d’ús. Als tallers 
de gravat i restauració cal 
anar amb molta cura per tal 

de no autolesionar-se, quan 
s’utilitzin premses, cisalles, 
burins, puntes, bisturís, cut-
ters i ganivets, així com 
pedres litogràfiques i mor-
dents.

No utilitzeu material en mal 
estat perquè augmenta el 
risc d’accident.

Risc d’incendi als tallers

Els suports pictòrics (pa-
pers, teles amb bastidors, 
etc.) així com els dissolvents 
que s’acumulen en els tallers 
del Departament de Pintura 
són molt fàcilment inflam-
ables. Per tant no fumeu ni 
utilitzeu fogonets o siste-
mes d’escalfament amb 
flama per diluir les coles 
d’emprimació o escalfar 
vernissos o altres pro-
ductes. Feu servir aparells 
elèctrics i recordeu desen-
dollar-los i endreçar-los al 
acabar. Tot i així, cal que ho 
feu en una zona  específica, 
que no sigui de pas o de tre-
ball i procureu que les pla- 
ques elèctriques i els recipi-
ents estiguin en posició 
estable.

a) Foc al taller 

 Aviseu tan aviat com sigui 
possible al Punt d'Infor- 
mació de l'edifici. Aviseu 
també a tots els companys 
de treball sense que 
s’estengui el pànic i con- 
servant sempre la calma. 
Evacueu el taller, per petit 
que sigui el foc, per la 
sortida principal o per la 
sortida d’emergència si 

l’anterior es troba bloque- 
jada. Quan evacueu aneu 
tancant les portes que 
deixeu enrere.

Focs petits: Si el foc és petit 
i localitzat, mentre s'avisa al 
Punt d'Informació i la ma- 
joria evacua el taller, un 
reduit nombre de vosaltres 
podeu provar d'apagar-lo 
utilitzant un extintor ade- 
quat, sorra o cobrint el foc 
amb un recipient de mida 
adequat que l’ofegui. Reti- 
reu els productes químics 
inflamables que hi hagi al 
voltant del foc. No utilitzeu 
mai aigua per extingir un foc 
provocat per la inflamació 
d’un dissolvent.

Focs grans: Aïlleu el foc. 
Utilitzeu els extintors ade- 
quats. Si el foc no es pot 
controlar ràpidament, ac- 
cioneu l’alarma de foc, 
aviseu al servei d’extinció 
d’incendis i evacueu l’edifici.

b) Foc al cos 

Si se us encén la roba, 
crideu immediatament per 
demanar ajut. Estireu-vos a 
terra i rodeu sobre vostre 
per tal d’apagar les flames. 
No correu ni intenteu arribar 
fins a la dutxa de seguretat 
si no és que està molt a prop 
vostre. És responsabilitat 
vostra ajudar algú que s’es- 
tà cremant. Cobriu-lo amb 
una manta ignífuga, con- 
duïu-lo fins a la dutxa de 
seguretat si aquesta està a 
prop o feu-lo rodar per 

terra. És necessari que men- 
tre feu aquestes operacions 
algú avisi del succés al Punt 
d'Informació. 

L'ús d'un extintor sobre una 
persona és l'última de les 
opcions per apagar el foc, i 
cal fer-ho a una distància 
prudencial.

Un cop el foc estigui apagat, 
mantingueu la persona aja- 
guda, procureu que no es 
refredi i assegureu-vos de 
que les assistències mèdi- 
ques estan en camí.

Ferides

Renteu-vos les mans, po- 
seu-vos guants, realitzeu un 
rentat exhaustiu de la ferida  
amb aigua i sabó, desin- 
fecteu-la amb un antisèptic i 
tapeu-la amb un apòsit es- 
tèril.

Si la ferida sagna de forma 
abundant procediu a la seva 
compressió directa mitjan- 
çant gases estèrils o un 
mocador net al mateix 
temps que, si és possible, 
manteniu l’extremitat afec- 
tada elevada.

Traumatismes

En cas de traumatismes en 
extremitats (contusions, es- 
quinços, luxacions i frac- 
tures) apliqueu fred local i 
immobilitzeu l´articulació 
per sobre i per sota del punt 
de lesió. Si és un braç, 
traieu-li el rellotge, anells, 

braçalets i polseres. Acudiu 
a un centre sanitari.

En cas de fractura oberta 
d´una extremitat, cobriu-la 
amb una gasa humida estè- 
ril, immobilitzeu i traslladeu 
a un centre sanitari o tru- 
queu al 112.

Cremades tèrmiques

Les cremades tèrmiques de 
poca extensió es tractaran 
refredant la zona, per im- 
mersió en aigua durant un 
període de 15 minuts. Cal 
evitar l’impacte del raig 
d’aigua directament sobre 
la zona afectada. Enretireu 
la roba, anells i braçalets. No 
enretireu la roba adherida al 
cos. No utilitzeu pomades ni 
cap altre fàrmac o producte

No rebenteu les butllofes; si 
s´han rebentat apliqueu un 
antisèptic, cobriu-la amb 
una gasa estèril i deriveu el 
pacient a un centre mèdic.
Les cremades que afectin 
una superfície gran del cos 
requeriran refredament de 
la zona amb aigua abundant 
i assistència mèdica urgent 
(112). 

Cremades químiques

Renteu immediatament 
amb aigua corrent la super- 
fície que hagi entrat en 
contacte amb el producte 
durant un mínim de 15 
minuts, al temps que enre- 
tireu la roba, anells o 

braçalets. Per al rentat 
utilitzeu les piques o bé les 
dutxes de seguretat quan es 
tracti de grans superficies. 
Respecteu sempre els 
temps de rentat. 
En tots els casos, feu valorar 
la lesió per un sanitari.

Accidents oculars

Per cossos estranys: No us 
fregueu l’ull i ruixeu-lo amb 
aigua abundant. Si el cos 
està enclavat, no l’intenteu 
extreure, cobriu l’ull amb un 
apòsit estèril i acudiu a un 
servei sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Cremades tèrmiques o 
esquitxades per productes 
químics: Renteu l’ull de 
forma immediata amb aigua 
abundant, durant un perío- 
de mínim de 20 minuts, 
mantenint amb l’ajut dels 
dits les parpelles obertes. 
Posteriorment, acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Traumatismes: Tan si és 
tancat (contusió) com obert 
(ferides) cobriu l’ull amb 
una gasa i acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgècies oftalmològiques.

Intoxicacions per produc- 
tes químics

Intoxicació per ingesta: 
Sol·liciteu atenció mèdica 
urgent trucant al 112. 
Controleu consciència i 

respiració. Mentre espereu 
l’arribada del personal sani- 
tari, si la persona està 
conscient mantingueu-la re- 
colzada, mai provoqueu el 
vòmit si el producte ingerit 
fos un càustic o corrosiu. Si 
estigués inconscient, poseu- 
la en posició lateral de segu- 
retat, afluixeu-li la roba i 
tapeu-la. 

Intoxicació per inhalació: 
Traieu l’accidentat a l’exte- 
rior. Sol·liciteu ajuda sani- 
tària urgent. Comproveu 
consciència i respiració i en 
cas de persona inconscient i 
que no respira, truqueu al 
112 i inicieu la RCP (reani- 
mació cardiopulmonar).

Taller de Pintura

1. Eviteu utilitzar productes 
nocius i irritants espe- 
cialment els DISSOLVENTS: 
substàncies químiques or- 
gàniques líquides utilitzades 
per a dissoldre materials 
sòlids, com per exemple la 
essència de trementina, 
l’acetona, el kerosé i els 
dissolvents de laques. Al- 
guns d’ells són potencial- 
ment cancerígens. Cerqueu 
dissolvents alternatius menys 
tòxics, obtinguts de matèries 
primes vegetals i tingueu 
cura de guardar els envasos 
ben tancats, en zones 
segures, fresques i separats 
d’altres productes químics.

2. La pintura a l’oli és un 
procediment gras i dens, 
apropiat per aconseguir 
efectes com una deter- 
minada dicció o factura. Si 
heu de fer veladures no 
utilitzeu dissolvents, sinó 
“mèdiums”, que són molt 
més indicats i menys nocius, 
malgrat que també hi ha 
altres procediments apro- 
piats que no requereixen 
substàncies tòxiques per 
aconseguir efectes sem- 
blants, com l’aquarel·la o els 
tremps de caseina, d’ou, de 
cola, etc.

3. Els pinzells, no és con- 
venient ni cal netejar-los 
amb dissolvents, sinó sim- 
plement es netegen amb 
paper de diari, aigua i sabó 
de pastilla. En cas de nece- 
ssitat, es pot utilitzar pro- 
ductes alternatius menys 
tòxics que els dissolvents 
orgànics com els del tipus 
“lavapin”.

4. Cada vegada són més 
accessibles els productes 
pictòrics biològics i biode- 
gradables, tant artístics com 
industrials, informeu-vos-en, 
són una bona alternativa per 
a mantenir la bona salut i 
evitar algun dels símptomes 
del Síndrome del pintor.

5. Recordeu d’utilitzar se- 
gons el treball que esteu 
realitzant o el producte que 
esteu manipulant, els diver- 
sos equips de protecció: 
mascareta, ulleres, guants, i 
vetlleu per la bona ventilació 
del taller, obrint finestres o 
activant el sistemes d’ex- 
tracció.

Taller de Gravat i Estam- 
pació

1. Eviteu els àcids ràpids i de 
màxima concentració. Co- 
l·loqueu les planxes dins de 
l’àcid amb compte per tal 
d’evitar esquitxos, i utilitzeu 
tints i dissolvents serigràfics 
a l’aigua.

2. La manipulació incorrecte 
de les eines a gravat, sobre 
tot les premses, poden 
ocasionar accidents. Infor- 
meu-vos sobre la seva bona 
utilització per evitar riscos 
innecessaris.

3. Un excés d’alumnes al 
taller, a més de dificultar el 
rendiment personal i la tasca 
que es porta a terme, pot 
incrementar notablement el 
risc d’accidents i l’índex de 
contaminació.

Taller de Conservació i 
Restauració

1. No feu servir cap sistema 
d’escalfament amb flama als 
tallers. Tingueu compte que 
la placa calefactora i el 
recipient estiguin en posició 
estable i lluny de zones de 
pas o de treball dels com- 
panys.

2. Quant feu servir aparells 
elèctrics, recordeu desen- 
dollar-los.

3. Recolliu-vos els cabells 
llargs quan treballeu amb 
micromotors.

4. Quant treballeu amb 
dissolvents o polímers, feu 
servir els hisops i poseuvos 
guants. Recordeu també 
treballar en zones ventila- 
des, connectar els sistemes 
d’extracció i fer servir les 
mascaretes, si escau.

5. Utilitzeu els contenidors 
de deixalles específics per 
cada cas. Tingueu compte 
d’enfundar les agulles de les 
xeringues abans de llen- 
çar-les en els contenidors 
dipositats per aquest fi.

6. Quant treballeu amb 
estris per tallar, foradar o 
clavar (cutters, serres, 
martells, bisturís....) mani- 
puleu-los amb cura i fora de 
les zones d’influència de la 
tasca realitzada.



1. Elements de seguretat  i 
vies d’evacuació dels 
tallers

Abans d’iniciar el treball al 
taller cal familiaritzar-se 
amb els elements de segu- 
retat de què disposa.

Cal localitzar totes les 
sortides, siguin o no 
d’emergència, per el cas 
d’una possible evacuació 
per foc o qualsevol altre 
incident.

Cal conèixer la localització 
exacta dels extintors, man- 
tes ignífuges, dutxes de 
seguretat i rentaulls.

2. Protecció dels ulls

Una de les parts del cos més 
delicada que està exposada 
a risc són els ulls, que es 
poden irritar fàcilment quan 
les condicions ambientals 
estan contaminades, sigui 
per les partícules de pols 
ambientalso per l’evapo-
ració de productes tòxics 
(dissolvents, àcids en el cas 
de gravats). Aquest fet fa 
imprescindible utilitzar 
ULLERES de seguretat 
homologades segons nor-
mativa CEE (amb protecció 
contra impactes o esquitxos 
frontals i perifèrics). També 
calen ulleres d’aquest tipus, 

quan s’hagin demanipular 
fustes o polir objectes, per 
evitar projeccions de partí- 
cules als ulls.

3. Protecció de la pell

Cal evitar el contacte amb 
els pigments, dissolvents, 
àcids ja que alguns d’ells 
són tòxics (certs pigments 
inorgànics porten un elevat 
contingut de metalls pe- 
sats).

Tingueu cura d’informar- 
vos de les propietats i espe-
cialment de la seva toxicitat 
quan els compreu, i en tot 
cas comproveu la compo- 
sició i les indicacions dels 
envasos. És imprescindible, 
per tant, la utilització de 
GUANTS quan es manipulin 
pigments, s’utilitzin barres 
de pastel per pintar o altres 
procediments que compor-
tin algun tipus de contacte 
amb les mans. En el taller de 
gravats és igualment im- 
prescindible la utilització de 
guants a l’hora de netejar o 
polir les planxes o matrius.

4. Protecció de les vies 
respiratòries 

Si utilitzeu pigments direc- 
tament en cas que us feu les 
pintures, és convenient que 
utilitzeu una MASCARETA 
(tipus quiròfan) per evitar 
inhalar o ingerir el polsim 
que es pot despendre en la 
seva manipulació. També és 
aconsellable protegir-se les 

vies respiratòries sempre 
que la transformació del 
material que manipuleu 
comporti la formació de 
partícules que en suspensió 
en l’aire siguin fàcilment 
inhalables. En el cas de 
gravat i restauració, s’ha 
d’utilitzar la màscara amb el 
filtre adequat als vapors 
tòxics d’àcids i /o dissol-
vents amb els que s’hi tre-
balli.

5. Com cal anar vestit als 
tallers

Als tallers del Departament 
de Pintura, és molt fàcil 
esquitxar-se de pintura o 
d’altres productes químics 
que s’utilitzen tant a pintura 
com a gravat o conservació 
i restauració. És per això 
que s’aconsella l’ús d’una 
BATA de cotó per protegir 
la indumentària habitual, 
especialment si és de fibres 
sintètiques, ja que pot 
adherirse a la pell en entrar 
en contacte amb determi-
nats productes químics. Per 
tant no es recomana dur  
minifaldilles, pantalons curts, 
mitges i sandàlies.

Portar cabells llargs sense 
recollir, també pot compor- 
tar un risc enenganxar-se’ls 
alhora de manipular els 
tòrculs o premses en el 
taller de gravats i els 
micromotors en el taller de 
conservació i restauració.

6. Normes higièniques

NO FUMEU en els tallers és 
un principi bàsic de res- 
pecte i d’higiene personal i 
col·lectiva. No oblideu que 
és un espai que compartim 
moltes persones duran el 
dia de classe, i els materials 
que utilitzem són ALTA-
MENT INFLAMABLES.

No mengeu ni beveu en els 
tallers, ja que hi ha la possi- 
bilitat de que els aliments i 
les begudes escontaminin 
amb els productes que 
utilitzeu.

7. Condicions de l’àrea de 
treball

Els tallers són compartits 
per diferents grups de tre-
ball, la qual cosa, exigeix un 
respecte als treballs dels 
altres, calvetllar especial-
ment en mantenir l’àrea de 
treball neta, endreçada i 
evitar l’acumulació d’ob-
jectes innecessaris.

Mantingueu l’ordre de les ei- 
nes i els estris d’ús comú, 
tot guardant-los en el lloc 
específic.

8. Ventilació

És molt important que hi 
hagi sempre una bona ven-
tilació en els tallers de pin-
tura, de gravat i de restau-
ració per evitar el risc d’in-
toxicació per inhalació de 
vapors de dissolvents o 

àcids. Demaneu al professor 
corresponent que posi en 
funcionament l’extractor de 
gasos, quan ho cregueu 
necessari o noteu l’ambient 
del taller carregat.

Les pintures esprai tipus 
laca no es recomanable 
utilitzar-les en espais tan- 
cats encara que estiguin 
ventilats. Es poden formar 
barreges d’aire - vapor, que 
són extremadament infla- 
mables.

Tampoc s’haurien d’utilitzar 
per obtenir aiguatintes en 
els tallers de  gravat. Tin- 
gueu en conte que els 
envasos no es poden 
reciclar.

Feu servir les àrees especí- 
fiques d’extracció de gasos 
quan treballeu amb àcids, 
polímers o dissolvents, i si 
escau, utilitzeu la màscara 
amb el filtre adient.

9. Utilització d’equips i 
aparells

No utilitzeu mai un equip o 
aparell sense conèixer per-
fectament el seu funciona-
ment. En cas de dubte pre-
gunteu sempre al professor 
o mestre de taller. Abans 
d’iniciar una activitat cal 
assegurar-se que els apa-
rells estiguin en perfectes 
condicions d’ús. Als tallers 
de gravat i restauració cal 
anar amb molta cura per tal 

de no autolesionar-se, quan 
s’utilitzin premses, cisalles, 
burins, puntes, bisturís, cut-
ters i ganivets, així com 
pedres litogràfiques i mor-
dents.

No utilitzeu material en mal 
estat perquè augmenta el 
risc d’accident. _ Mesures 

Risc d’incendi als tallers

Els suports pictòrics (pa-
pers, teles amb bastidors, 
etc.) així com els dissolvents 
que s’acumulen en els tallers 
del Departament de Pintura 
són molt fàcilment inflam-
ables. Per tant no fumeu ni 
utilitzeu fogonets o siste-
mes d’escalfament amb 
flama per diluir les coles 
d’emprimació o escalfar 
vernissos o altres pro-
ductes. Feu servir aparells 
elèctrics i recordeu desen-
dollar-los i endreçar-los al 
acabar. Tot i així, cal que ho 
feu en una zona  específica, 
que no sigui de pas o de tre-
ball i procureu que les pla- 
ques elèctriques i els recipi-
ents estiguin en posició 
estable.

a) Foc al taller 

 Aviseu tan aviat com sigui 
possible al Punt d'Infor- 
mació de l'edifici. Aviseu 
també a tots els companys 
de treball sense que 
s’estengui el pànic i con- 
servant sempre la calma. 
Evacueu el taller, per petit 
que sigui el foc, per la 
sortida principal o per la 
sortida d’emergència si 

l’anterior es troba bloque- 
jada. Quan evacueu aneu 
tancant les portes que 
deixeu enrere.

Focs petits: Si el foc és petit 
i localitzat, mentre s'avisa al 
Punt d'Informació i la ma- 
joria evacua el taller, un 
reduit nombre de vosaltres 
podeu provar d'apagar-lo 
utilitzant un extintor ade- 
quat, sorra o cobrint el foc 
amb un recipient de mida 
adequat que l’ofegui. Reti- 
reu els productes químics 
inflamables que hi hagi al 
voltant del foc. No utilitzeu 
mai aigua per extingir un foc 
provocat per la inflamació 
d’un dissolvent.

Focs grans: Aïlleu el foc. 
Utilitzeu els extintors ade- 
quats. Si el foc no es pot 
controlar ràpidament, ac- 
cioneu l’alarma de foc, 
aviseu al servei d’extinció 
d’incendis i evacueu l’edifici.

b) Foc al cos 

Si se us encén la roba, 
crideu immediatament per 
demanar ajut. Estireu-vos a 
terra i rodeu sobre vostre 
per tal d’apagar les flames. 
No correu ni intenteu arribar 
fins a la dutxa de seguretat 
si no és que està molt a prop 
vostre. És responsabilitat 
vostra ajudar algú que s’es- 
tà cremant. Cobriu-lo amb 
una manta ignífuga, con- 
duïu-lo fins a la dutxa de 
seguretat si aquesta està a 
prop o feu-lo rodar per 

terra. És necessari que men- 
tre feu aquestes operacions 
algú avisi del succés al Punt 
d'Informació. 

L'ús d'un extintor sobre una 
persona és l'última de les 
opcions per apagar el foc, i 
cal fer-ho a una distància 
prudencial.

Un cop el foc estigui apagat, 
mantingueu la persona aja- 
guda, procureu que no es 
refredi i assegureu-vos de 
que les assistències mèdi- 
ques estan en camí.

Ferides

Renteu-vos les mans, po- 
seu-vos guants, realitzeu un 
rentat exhaustiu de la ferida  
amb aigua i sabó, desin- 
fecteu-la amb un antisèptic i 
tapeu-la amb un apòsit es- 
tèril.

Si la ferida sagna de forma 
abundant procediu a la seva 
compressió directa mitjan- 
çant gases estèrils o un 
mocador net al mateix 
temps que, si és possible, 
manteniu l’extremitat afec- 
tada elevada.

Traumatismes

En cas de traumatismes en 
extremitats (contusions, es- 
quinços, luxacions i frac- 
tures) apliqueu fred local i 
immobilitzeu l´articulació 
per sobre i per sota del punt 
de lesió. Si és un braç, 
traieu-li el rellotge, anells, 

braçalets i polseres. Acudiu 
a un centre sanitari.

En cas de fractura oberta 
d´una extremitat, cobriu-la 
amb una gasa humida estè- 
ril, immobilitzeu i traslladeu 
a un centre sanitari o tru- 
queu al 112.

Cremades tèrmiques

Les cremades tèrmiques de 
poca extensió es tractaran 
refredant la zona, per im- 
mersió en aigua durant un 
període de 15 minuts. Cal 
evitar l’impacte del raig 
d’aigua directament sobre 
la zona afectada. Enretireu 
la roba, anells i braçalets. No 
enretireu la roba adherida al 
cos. No utilitzeu pomades ni 
cap altre fàrmac o producte

No rebenteu les butllofes; si 
s´han rebentat apliqueu un 
antisèptic, cobriu-la amb 
una gasa estèril i deriveu el 
pacient a un centre mèdic.
Les cremades que afectin 
una superfície gran del cos 
requeriran refredament de 
la zona amb aigua abundant 
i assistència mèdica urgent 
(112). 

Cremades químiques

Renteu immediatament 
amb aigua corrent la super- 
fície que hagi entrat en 
contacte amb el producte 
durant un mínim de 15 
minuts, al temps que enre- 
tireu la roba, anells o 

braçalets. Per al rentat 
utilitzeu les piques o bé les 
dutxes de seguretat quan es 
tracti de grans superficies. 
Respecteu sempre els 
temps de rentat. 
En tots els casos, feu valorar 
la lesió per un sanitari.

Accidents oculars

Per cossos estranys: No us 
fregueu l’ull i ruixeu-lo amb 
aigua abundant. Si el cos 
està enclavat, no l’intenteu 
extreure, cobriu l’ull amb un 
apòsit estèril i acudiu a un 
servei sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Cremades tèrmiques o 
esquitxades per productes 
químics: Renteu l’ull de 
forma immediata amb aigua 
abundant, durant un perío- 
de mínim de 20 minuts, 
mantenint amb l’ajut dels 
dits les parpelles obertes. 
Posteriorment, acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Traumatismes: Tan si és 
tancat (contusió) com obert 
(ferides) cobriu l’ull amb 
una gasa i acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgècies oftalmològiques.

Intoxicacions per produc- 
tes químics

Intoxicació per ingesta: 
Sol·liciteu atenció mèdica 
urgent trucant al 112. 
Controleu consciència i 

respiració. Mentre espereu 
l’arribada del personal sani- 
tari, si la persona està 
conscient mantingueu-la re- 
colzada, mai provoqueu el 
vòmit si el producte ingerit 
fos un càustic o corrosiu. Si 
estigués inconscient, poseu- 
la en posició lateral de segu- 
retat, afluixeu-li la roba i 
tapeu-la. 

Intoxicació per inhalació: 
Traieu l’accidentat a l’exte- 
rior. Sol·liciteu ajuda sani- 
tària urgent. Comproveu 
consciència i respiració i en 
cas de persona inconscient i 
que no respira, truqueu al 
112 i inicieu la RCP (reani- 
mació cardiopulmonar).

_Què cal fer en cas 
d’accident: 
primers auxilis

Taller de Pintura

1. Eviteu utilitzar productes 
nocius i irritants espe- 
cialment els DISSOLVENTS: 
substàncies químiques or- 
gàniques líquides utilitzades 
per a dissoldre materials 
sòlids, com per exemple la 
essència de trementina, 
l’acetona, el kerosé i els 
dissolvents de laques. Al- 
guns d’ells són potencial- 
ment cancerígens. Cerqueu 
dissolvents alternatius menys 
tòxics, obtinguts de matèries 
primes vegetals i tingueu 
cura de guardar els envasos 
ben tancats, en zones 
segures, fresques i separats 
d’altres productes químics.

2. La pintura a l’oli és un 
procediment gras i dens, 
apropiat per aconseguir 
efectes com una deter- 
minada dicció o factura. Si 
heu de fer veladures no 
utilitzeu dissolvents, sinó 
“mèdiums”, que són molt 
més indicats i menys nocius, 
malgrat que també hi ha 
altres procediments apro- 
piats que no requereixen 
substàncies tòxiques per 
aconseguir efectes sem- 
blants, com l’aquarel·la o els 
tremps de caseina, d’ou, de 
cola, etc.

3. Els pinzells, no és con- 
venient ni cal netejar-los 
amb dissolvents, sinó sim- 
plement es netegen amb 
paper de diari, aigua i sabó 
de pastilla. En cas de nece- 
ssitat, es pot utilitzar pro- 
ductes alternatius menys 
tòxics que els dissolvents 
orgànics com els del tipus 
“lavapin”.

4. Cada vegada són més 
accessibles els productes 
pictòrics biològics i biode- 
gradables, tant artístics com 
industrials, informeu-vos-en, 
són una bona alternativa per 
a mantenir la bona salut i 
evitar algun dels símptomes 
del Síndrome del pintor.

5. Recordeu d’utilitzar se- 
gons el treball que esteu 
realitzant o el producte que 
esteu manipulant, els diver- 
sos equips de protecció: 
mascareta, ulleres, guants, i 
vetlleu per la bona ventilació 
del taller, obrint finestres o 
activant el sistemes d’ex- 
tracció.

Taller de Gravat i Estam- 
pació

1. Eviteu els àcids ràpids i de 
màxima concentració. Co- 
l·loqueu les planxes dins de 
l’àcid amb compte per tal 
d’evitar esquitxos, i utilitzeu 
tints i dissolvents serigràfics 
a l’aigua.

2. La manipulació incorrecte 
de les eines a gravat, sobre 
tot les premses, poden 
ocasionar accidents. Infor- 
meu-vos sobre la seva bona 
utilització per evitar riscos 
innecessaris.

3. Un excés d’alumnes al 
taller, a més de dificultar el 
rendiment personal i la tasca 
que es porta a terme, pot 
incrementar notablement el 
risc d’accidents i l’índex de 
contaminació.

Taller de Conservació i 
Restauració

1. No feu servir cap sistema 
d’escalfament amb flama als 
tallers. Tingueu compte que 
la placa calefactora i el 
recipient estiguin en posició 
estable i lluny de zones de 
pas o de treball dels com- 
panys.

2. Quant feu servir aparells 
elèctrics, recordeu desen- 
dollar-los.

3. Recolliu-vos els cabells 
llargs quan treballeu amb 
micromotors.

4. Quant treballeu amb 
dissolvents o polímers, feu 
servir els hisops i poseuvos 
guants. Recordeu també 
treballar en zones ventila- 
des, connectar els sistemes 
d’extracció i fer servir les 
mascaretes, si escau.

5. Utilitzeu els contenidors 
de deixalles específics per 
cada cas. Tingueu compte 
d’enfundar les agulles de les 
xeringues abans de llen- 
çar-les en els contenidors 
dipositats per aquest fi.

6. Quant treballeu amb 
estris per tallar, foradar o 
clavar (cutters, serres, 
martells, bisturís....) mani- 
puleu-los amb cura i fora de 
les zones d’influència de la 
tasca realitzada.



_En cas d’emergència 
mèdica TRUQUEU 
IMMEDIATAMENT AL 
112.
En tots els casos, 
comuniqueu l’accident 
a la UNITAT DE 
MEDICINA  DEL 
TREBALL / OSSMA 
(24597)

     Per més informació de derivacions: 

http://www.ub.edu/ossma/cas-daccident

1. Elements de seguretat  i 
vies d’evacuació dels 
tallers

Abans d’iniciar el treball al 
taller cal familiaritzar-se 
amb els elements de segu- 
retat de què disposa.

Cal localitzar totes les 
sortides, siguin o no 
d’emergència, per el cas 
d’una possible evacuació 
per foc o qualsevol altre 
incident.

Cal conèixer la localització 
exacta dels extintors, man- 
tes ignífuges, dutxes de 
seguretat i rentaulls.

2. Protecció dels ulls

Una de les parts del cos més 
delicada que està exposada 
a risc són els ulls, que es 
poden irritar fàcilment quan 
les condicions ambientals 
estan contaminades, sigui 
per les partícules de pols 
ambientalso per l’evapo-
ració de productes tòxics 
(dissolvents, àcids en el cas 
de gravats). Aquest fet fa 
imprescindible utilitzar 
ULLERES de seguretat 
homologades segons nor-
mativa CEE (amb protecció 
contra impactes o esquitxos 
frontals i perifèrics). També 
calen ulleres d’aquest tipus, 

quan s’hagin demanipular 
fustes o polir objectes, per 
evitar projeccions de partí- 
cules als ulls.

3. Protecció de la pell

Cal evitar el contacte amb 
els pigments, dissolvents, 
àcids ja que alguns d’ells 
són tòxics (certs pigments 
inorgànics porten un elevat 
contingut de metalls pe- 
sats).

Tingueu cura d’informar- 
vos de les propietats i espe-
cialment de la seva toxicitat 
quan els compreu, i en tot 
cas comproveu la compo- 
sició i les indicacions dels 
envasos. És imprescindible, 
per tant, la utilització de 
GUANTS quan es manipulin 
pigments, s’utilitzin barres 
de pastel per pintar o altres 
procediments que compor-
tin algun tipus de contacte 
amb les mans. En el taller de 
gravats és igualment im- 
prescindible la utilització de 
guants a l’hora de netejar o 
polir les planxes o matrius.

4. Protecció de les vies 
respiratòries 

Si utilitzeu pigments direc- 
tament en cas que us feu les 
pintures, és convenient que 
utilitzeu una MASCARETA 
(tipus quiròfan) per evitar 
inhalar o ingerir el polsim 
que es pot despendre en la 
seva manipulació. També és 
aconsellable protegir-se les 

vies respiratòries sempre 
que la transformació del 
material que manipuleu 
comporti la formació de 
partícules que en suspensió 
en l’aire siguin fàcilment 
inhalables. En el cas de 
gravat i restauració, s’ha 
d’utilitzar la màscara amb el 
filtre adequat als vapors 
tòxics d’àcids i /o dissol-
vents amb els que s’hi tre-
balli.

5. Com cal anar vestit als 
tallers

Als tallers del Departament 
de Pintura, és molt fàcil 
esquitxar-se de pintura o 
d’altres productes químics 
que s’utilitzen tant a pintura 
com a gravat o conservació 
i restauració. És per això 
que s’aconsella l’ús d’una 
BATA de cotó per protegir 
la indumentària habitual, 
especialment si és de fibres 
sintètiques, ja que pot 
adherirse a la pell en entrar 
en contacte amb determi-
nats productes químics. Per 
tant no es recomana dur  
minifaldilles, pantalons curts, 
mitges i sandàlies.

Portar cabells llargs sense 
recollir, també pot compor- 
tar un risc enenganxar-se’ls 
alhora de manipular els 
tòrculs o premses en el 
taller de gravats i els 
micromotors en el taller de 
conservació i restauració.

6. Normes higièniques

NO FUMEU en els tallers és 
un principi bàsic de res- 
pecte i d’higiene personal i 
col·lectiva. No oblideu que 
és un espai que compartim 
moltes persones duran el 
dia de classe, i els materials 
que utilitzem són ALTA-
MENT INFLAMABLES.

No mengeu ni beveu en els 
tallers, ja que hi ha la possi- 
bilitat de que els aliments i 
les begudes escontaminin 
amb els productes que 
utilitzeu.

7. Condicions de l’àrea de 
treball

Els tallers són compartits 
per diferents grups de tre-
ball, la qual cosa, exigeix un 
respecte als treballs dels 
altres, calvetllar especial-
ment en mantenir l’àrea de 
treball neta, endreçada i 
evitar l’acumulació d’ob-
jectes innecessaris.

Mantingueu l’ordre de les ei- 
nes i els estris d’ús comú, 
tot guardant-los en el lloc 
específic.

8. Ventilació

És molt important que hi 
hagi sempre una bona ven-
tilació en els tallers de pin-
tura, de gravat i de restau-
ració per evitar el risc d’in-
toxicació per inhalació de 
vapors de dissolvents o 

àcids. Demaneu al professor 
corresponent que posi en 
funcionament l’extractor de 
gasos, quan ho cregueu 
necessari o noteu l’ambient 
del taller carregat.

Les pintures esprai tipus 
laca no es recomanable 
utilitzar-les en espais tan- 
cats encara que estiguin 
ventilats. Es poden formar 
barreges d’aire - vapor, que 
són extremadament infla- 
mables.

Tampoc s’haurien d’utilitzar 
per obtenir aiguatintes en 
els tallers de  gravat. Tin- 
gueu en conte que els 
envasos no es poden 
reciclar.

Feu servir les àrees especí- 
fiques d’extracció de gasos 
quan treballeu amb àcids, 
polímers o dissolvents, i si 
escau, utilitzeu la màscara 
amb el filtre adient.

9. Utilització d’equips i 
aparells

No utilitzeu mai un equip o 
aparell sense conèixer per-
fectament el seu funciona-
ment. En cas de dubte pre-
gunteu sempre al professor 
o mestre de taller. Abans 
d’iniciar una activitat cal 
assegurar-se que els apa-
rells estiguin en perfectes 
condicions d’ús. Als tallers 
de gravat i restauració cal 
anar amb molta cura per tal 

de no autolesionar-se, quan 
s’utilitzin premses, cisalles, 
burins, puntes, bisturís, cut-
ters i ganivets, així com 
pedres litogràfiques i mor-
dents.

No utilitzeu material en mal 
estat perquè augmenta el 
risc d’accident.

Risc d’incendi als tallers

Els suports pictòrics (pa-
pers, teles amb bastidors, 
etc.) així com els dissolvents 
que s’acumulen en els tallers 
del Departament de Pintura 
són molt fàcilment inflam-
ables. Per tant no fumeu ni 
utilitzeu fogonets o siste-
mes d’escalfament amb 
flama per diluir les coles 
d’emprimació o escalfar 
vernissos o altres pro-
ductes. Feu servir aparells 
elèctrics i recordeu desen-
dollar-los i endreçar-los al 
acabar. Tot i així, cal que ho 
feu en una zona  específica, 
que no sigui de pas o de tre-
ball i procureu que les pla- 
ques elèctriques i els recipi-
ents estiguin en posició 
estable.

a) Foc al taller 

 Aviseu tan aviat com sigui 
possible al Punt d'Infor- 
mació de l'edifici. Aviseu 
també a tots els companys 
de treball sense que 
s’estengui el pànic i con- 
servant sempre la calma. 
Evacueu el taller, per petit 
que sigui el foc, per la 
sortida principal o per la 
sortida d’emergència si 

l’anterior es troba bloque- 
jada. Quan evacueu aneu 
tancant les portes que 
deixeu enrere.

Focs petits: Si el foc és petit 
i localitzat, mentre s'avisa al 
Punt d'Informació i la ma- 
joria evacua el taller, un 
reduit nombre de vosaltres 
podeu provar d'apagar-lo 
utilitzant un extintor ade- 
quat, sorra o cobrint el foc 
amb un recipient de mida 
adequat que l’ofegui. Reti- 
reu els productes químics 
inflamables que hi hagi al 
voltant del foc. No utilitzeu 
mai aigua per extingir un foc 
provocat per la inflamació 
d’un dissolvent.

Focs grans: Aïlleu el foc. 
Utilitzeu els extintors ade- 
quats. Si el foc no es pot 
controlar ràpidament, ac- 
cioneu l’alarma de foc, 
aviseu al servei d’extinció 
d’incendis i evacueu l’edifici.

b) Foc al cos 

Si se us encén la roba, 
crideu immediatament per 
demanar ajut. Estireu-vos a 
terra i rodeu sobre vostre 
per tal d’apagar les flames. 
No correu ni intenteu arribar 
fins a la dutxa de seguretat 
si no és que està molt a prop 
vostre. És responsabilitat 
vostra ajudar algú que s’es- 
tà cremant. Cobriu-lo amb 
una manta ignífuga, con- 
duïu-lo fins a la dutxa de 
seguretat si aquesta està a 
prop o feu-lo rodar per 

terra. És necessari que men- 
tre feu aquestes operacions 
algú avisi del succés al Punt 
d'Informació. 

L'ús d'un extintor sobre una 
persona és l'última de les 
opcions per apagar el foc, i 
cal fer-ho a una distància 
prudencial.

Un cop el foc estigui apagat, 
mantingueu la persona aja- 
guda, procureu que no es 
refredi i assegureu-vos de 
que les assistències mèdi- 
ques estan en camí.

Ferides

Renteu-vos les mans, po- 
seu-vos guants, realitzeu un 
rentat exhaustiu de la ferida  
amb aigua i sabó, desin- 
fecteu-la amb un antisèptic i 
tapeu-la amb un apòsit es- 
tèril.

Si la ferida sagna de forma 
abundant procediu a la seva 
compressió directa mitjan- 
çant gases estèrils o un 
mocador net al mateix 
temps que, si és possible, 
manteniu l’extremitat afec- 
tada elevada.

Traumatismes

En cas de traumatismes en 
extremitats (contusions, es- 
quinços, luxacions i frac- 
tures) apliqueu fred local i 
immobilitzeu l´articulació 
per sobre i per sota del punt 
de lesió. Si és un braç, 
traieu-li el rellotge, anells, 

_ Mesures 

braçalets i polseres. Acudiu 
a un centre sanitari.

En cas de fractura oberta 
d´una extremitat, cobriu-la 
amb una gasa humida estè- 
ril, immobilitzeu i traslladeu 
a un centre sanitari o tru- 
queu al 112.

Cremades tèrmiques

Les cremades tèrmiques de 
poca extensió es tractaran 
refredant la zona, per im- 
mersió en aigua durant un 
període de 15 minuts. Cal 
evitar l’impacte del raig 
d’aigua directament sobre 
la zona afectada. Enretireu 
la roba, anells i braçalets. No 
enretireu la roba adherida al 
cos. No utilitzeu pomades ni 
cap altre fàrmac o producte

No rebenteu les butllofes; si 
s´han rebentat apliqueu un 
antisèptic, cobriu-la amb 
una gasa estèril i deriveu el 
pacient a un centre mèdic.
Les cremades que afectin 
una superfície gran del cos 
requeriran refredament de 
la zona amb aigua abundant 
i assistència mèdica urgent 
(112). 

Cremades químiques

Renteu immediatament 
amb aigua corrent la super- 
fície que hagi entrat en 
contacte amb el producte 
durant un mínim de 15 
minuts, al temps que enre- 
tireu la roba, anells o 

braçalets. Per al rentat 
utilitzeu les piques o bé les 
dutxes de seguretat quan es 
tracti de grans superficies. 
Respecteu sempre els 
temps de rentat. 
En tots els casos, feu valorar 
la lesió per un sanitari.

Accidents oculars

Per cossos estranys: No us 
fregueu l’ull i ruixeu-lo amb 
aigua abundant. Si el cos 
està enclavat, no l’intenteu 
extreure, cobriu l’ull amb un 
apòsit estèril i acudiu a un 
servei sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Cremades tèrmiques o 
esquitxades per productes 
químics: Renteu l’ull de 
forma immediata amb aigua 
abundant, durant un perío- 
de mínim de 20 minuts, 
mantenint amb l’ajut dels 
dits les parpelles obertes. 
Posteriorment, acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Traumatismes: Tan si és 
tancat (contusió) com obert 
(ferides) cobriu l’ull amb 
una gasa i acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgècies oftalmològiques.

Intoxicacions per produc- 
tes químics

Intoxicació per ingesta: 
Sol·liciteu atenció mèdica 
urgent trucant al 112. 
Controleu consciència i 

respiració. Mentre espereu 
l’arribada del personal sani- 
tari, si la persona està 
conscient mantingueu-la re- 
colzada, mai provoqueu el 
vòmit si el producte ingerit 
fos un càustic o corrosiu. Si 
estigués inconscient, poseu- 
la en posició lateral de segu- 
retat, afluixeu-li la roba i 
tapeu-la. 

Intoxicació per inhalació: 
Traieu l’accidentat a l’exte- 
rior. Sol·liciteu ajuda sani- 
tària urgent. Comproveu 
consciència i respiració i en 
cas de persona inconscient i 
que no respira, truqueu al 
112 i inicieu la RCP (reani- 
mació cardiopulmonar).

Taller de Pintura

1. Eviteu utilitzar productes 
nocius i irritants espe- 
cialment els DISSOLVENTS: 
substàncies químiques or- 
gàniques líquides utilitzades 
per a dissoldre materials 
sòlids, com per exemple la 
essència de trementina, 
l’acetona, el kerosé i els 
dissolvents de laques. Al- 
guns d’ells són potencial- 
ment cancerígens. Cerqueu 
dissolvents alternatius menys 
tòxics, obtinguts de matèries 
primes vegetals i tingueu 
cura de guardar els envasos 
ben tancats, en zones 
segures, fresques i separats 
d’altres productes químics.

2. La pintura a l’oli és un 
procediment gras i dens, 
apropiat per aconseguir 
efectes com una deter- 
minada dicció o factura. Si 
heu de fer veladures no 
utilitzeu dissolvents, sinó 
“mèdiums”, que són molt 
més indicats i menys nocius, 
malgrat que també hi ha 
altres procediments apro- 
piats que no requereixen 
substàncies tòxiques per 
aconseguir efectes sem- 
blants, com l’aquarel·la o els 
tremps de caseina, d’ou, de 
cola, etc.

3. Els pinzells, no és con- 
venient ni cal netejar-los 
amb dissolvents, sinó sim- 
plement es netegen amb 
paper de diari, aigua i sabó 
de pastilla. En cas de nece- 
ssitat, es pot utilitzar pro- 
ductes alternatius menys 
tòxics que els dissolvents 
orgànics com els del tipus 
“lavapin”.

4. Cada vegada són més 
accessibles els productes 
pictòrics biològics i biode- 
gradables, tant artístics com 
industrials, informeu-vos-en, 
són una bona alternativa per 
a mantenir la bona salut i 
evitar algun dels símptomes 
del Síndrome del pintor.

5. Recordeu d’utilitzar se- 
gons el treball que esteu 
realitzant o el producte que 
esteu manipulant, els diver- 
sos equips de protecció: 
mascareta, ulleres, guants, i 
vetlleu per la bona ventilació 
del taller, obrint finestres o 
activant el sistemes d’ex- 
tracció.

Taller de Gravat i Estam- 
pació

1. Eviteu els àcids ràpids i de 
màxima concentració. Co- 
l·loqueu les planxes dins de 
l’àcid amb compte per tal 
d’evitar esquitxos, i utilitzeu 
tints i dissolvents serigràfics 
a l’aigua.

2. La manipulació incorrecte 
de les eines a gravat, sobre 
tot les premses, poden 
ocasionar accidents. Infor- 
meu-vos sobre la seva bona 
utilització per evitar riscos 
innecessaris.

3. Un excés d’alumnes al 
taller, a més de dificultar el 
rendiment personal i la tasca 
que es porta a terme, pot 
incrementar notablement el 
risc d’accidents i l’índex de 
contaminació.

Taller de Conservació i 
Restauració

1. No feu servir cap sistema 
d’escalfament amb flama als 
tallers. Tingueu compte que 
la placa calefactora i el 
recipient estiguin en posició 
estable i lluny de zones de 
pas o de treball dels com- 
panys.

2. Quant feu servir aparells 
elèctrics, recordeu desen- 
dollar-los.

3. Recolliu-vos els cabells 
llargs quan treballeu amb 
micromotors.

4. Quant treballeu amb 
dissolvents o polímers, feu 
servir els hisops i poseuvos 
guants. Recordeu també 
treballar en zones ventila- 
des, connectar els sistemes 
d’extracció i fer servir les 
mascaretes, si escau.

5. Utilitzeu els contenidors 
de deixalles específics per 
cada cas. Tingueu compte 
d’enfundar les agulles de les 
xeringues abans de llen- 
çar-les en els contenidors 
dipositats per aquest fi.

6. Quant treballeu amb 
estris per tallar, foradar o 
clavar (cutters, serres, 
martells, bisturís....) mani- 
puleu-los amb cura i fora de 
les zones d’influència de la 
tasca realitzada.



Imatge: Paterm

1. Elements de seguretat  i 
vies d’evacuació dels 
tallers

Abans d’iniciar el treball al 
taller cal familiaritzar-se 
amb els elements de segu- 
retat de què disposa.

Cal localitzar totes les 
sortides, siguin o no 
d’emergència, per el cas 
d’una possible evacuació 
per foc o qualsevol altre 
incident.

Cal conèixer la localització 
exacta dels extintors, man- 
tes ignífuges, dutxes de 
seguretat i rentaulls.

2. Protecció dels ulls

Una de les parts del cos més 
delicada que està exposada 
a risc són els ulls, que es 
poden irritar fàcilment quan 
les condicions ambientals 
estan contaminades, sigui 
per les partícules de pols 
ambientalso per l’evapo-
ració de productes tòxics 
(dissolvents, àcids en el cas 
de gravats). Aquest fet fa 
imprescindible utilitzar 
ULLERES de seguretat 
homologades segons nor-
mativa CEE (amb protecció 
contra impactes o esquitxos 
frontals i perifèrics). També 
calen ulleres d’aquest tipus, 

quan s’hagin demanipular 
fustes o polir objectes, per 
evitar projeccions de partí- 
cules als ulls.

3. Protecció de la pell

Cal evitar el contacte amb 
els pigments, dissolvents, 
àcids ja que alguns d’ells 
són tòxics (certs pigments 
inorgànics porten un elevat 
contingut de metalls pe- 
sats).

Tingueu cura d’informar- 
vos de les propietats i espe-
cialment de la seva toxicitat 
quan els compreu, i en tot 
cas comproveu la compo- 
sició i les indicacions dels 
envasos. És imprescindible, 
per tant, la utilització de 
GUANTS quan es manipulin 
pigments, s’utilitzin barres 
de pastel per pintar o altres 
procediments que compor-
tin algun tipus de contacte 
amb les mans. En el taller de 
gravats és igualment im- 
prescindible la utilització de 
guants a l’hora de netejar o 
polir les planxes o matrius.

4. Protecció de les vies 
respiratòries 

Si utilitzeu pigments direc- 
tament en cas que us feu les 
pintures, és convenient que 
utilitzeu una MASCARETA 
(tipus quiròfan) per evitar 
inhalar o ingerir el polsim 
que es pot despendre en la 
seva manipulació. També és 
aconsellable protegir-se les 

vies respiratòries sempre 
que la transformació del 
material que manipuleu 
comporti la formació de 
partícules que en suspensió 
en l’aire siguin fàcilment 
inhalables. En el cas de 
gravat i restauració, s’ha 
d’utilitzar la màscara amb el 
filtre adequat als vapors 
tòxics d’àcids i /o dissol-
vents amb els que s’hi tre-
balli.

5. Com cal anar vestit als 
tallers

Als tallers del Departament 
de Pintura, és molt fàcil 
esquitxar-se de pintura o 
d’altres productes químics 
que s’utilitzen tant a pintura 
com a gravat o conservació 
i restauració. És per això 
que s’aconsella l’ús d’una 
BATA de cotó per protegir 
la indumentària habitual, 
especialment si és de fibres 
sintètiques, ja que pot 
adherirse a la pell en entrar 
en contacte amb determi-
nats productes químics. Per 
tant no es recomana dur  
minifaldilles, pantalons curts, 
mitges i sandàlies.

Portar cabells llargs sense 
recollir, també pot compor- 
tar un risc enenganxar-se’ls 
alhora de manipular els 
tòrculs o premses en el 
taller de gravats i els 
micromotors en el taller de 
conservació i restauració.

6. Normes higièniques

NO FUMEU en els tallers és 
un principi bàsic de res- 
pecte i d’higiene personal i 
col·lectiva. No oblideu que 
és un espai que compartim 
moltes persones duran el 
dia de classe, i els materials 
que utilitzem són ALTA-
MENT INFLAMABLES.

No mengeu ni beveu en els 
tallers, ja que hi ha la possi- 
bilitat de que els aliments i 
les begudes escontaminin 
amb els productes que 
utilitzeu.

7. Condicions de l’àrea de 
treball

Els tallers són compartits 
per diferents grups de tre-
ball, la qual cosa, exigeix un 
respecte als treballs dels 
altres, calvetllar especial-
ment en mantenir l’àrea de 
treball neta, endreçada i 
evitar l’acumulació d’ob-
jectes innecessaris.

Mantingueu l’ordre de les ei- 
nes i els estris d’ús comú, 
tot guardant-los en el lloc 
específic.

8. Ventilació

És molt important que hi 
hagi sempre una bona ven-
tilació en els tallers de pin-
tura, de gravat i de restau-
ració per evitar el risc d’in-
toxicació per inhalació de 
vapors de dissolvents o 

àcids. Demaneu al professor 
corresponent que posi en 
funcionament l’extractor de 
gasos, quan ho cregueu 
necessari o noteu l’ambient 
del taller carregat.

Les pintures esprai tipus 
laca no es recomanable 
utilitzar-les en espais tan- 
cats encara que estiguin 
ventilats. Es poden formar 
barreges d’aire - vapor, que 
són extremadament infla- 
mables.

Tampoc s’haurien d’utilitzar 
per obtenir aiguatintes en 
els tallers de  gravat. Tin- 
gueu en conte que els 
envasos no es poden 
reciclar.

Feu servir les àrees especí- 
fiques d’extracció de gasos 
quan treballeu amb àcids, 
polímers o dissolvents, i si 
escau, utilitzeu la màscara 
amb el filtre adient.

9. Utilització d’equips i 
aparells

No utilitzeu mai un equip o 
aparell sense conèixer per-
fectament el seu funciona-
ment. En cas de dubte pre-
gunteu sempre al professor 
o mestre de taller. Abans 
d’iniciar una activitat cal 
assegurar-se que els apa-
rells estiguin en perfectes 
condicions d’ús. Als tallers 
de gravat i restauració cal 
anar amb molta cura per tal 

de no autolesionar-se, quan 
s’utilitzin premses, cisalles, 
burins, puntes, bisturís, cut-
ters i ganivets, així com 
pedres litogràfiques i mor-
dents.

No utilitzeu material en mal 
estat perquè augmenta el 
risc d’accident.

Risc d’incendi als tallers

Els suports pictòrics (pa-
pers, teles amb bastidors, 
etc.) així com els dissolvents 
que s’acumulen en els tallers 
del Departament de Pintura 
són molt fàcilment inflam-
ables. Per tant no fumeu ni 
utilitzeu fogonets o siste-
mes d’escalfament amb 
flama per diluir les coles 
d’emprimació o escalfar 
vernissos o altres pro-
ductes. Feu servir aparells 
elèctrics i recordeu desen-
dollar-los i endreçar-los al 
acabar. Tot i així, cal que ho 
feu en una zona  específica, 
que no sigui de pas o de tre-
ball i procureu que les pla- 
ques elèctriques i els recipi-
ents estiguin en posició 
estable.

a) Foc al taller 

 Aviseu tan aviat com sigui 
possible al Punt d'Infor- 
mació de l'edifici. Aviseu 
també a tots els companys 
de treball sense que 
s’estengui el pànic i con- 
servant sempre la calma. 
Evacueu el taller, per petit 
que sigui el foc, per la 
sortida principal o per la 
sortida d’emergència si 

l’anterior es troba bloque- 
jada. Quan evacueu aneu 
tancant les portes que 
deixeu enrere.

Focs petits: Si el foc és petit 
i localitzat, mentre s'avisa al 
Punt d'Informació i la ma- 
joria evacua el taller, un 
reduit nombre de vosaltres 
podeu provar d'apagar-lo 
utilitzant un extintor ade- 
quat, sorra o cobrint el foc 
amb un recipient de mida 
adequat que l’ofegui. Reti- 
reu els productes químics 
inflamables que hi hagi al 
voltant del foc. No utilitzeu 
mai aigua per extingir un foc 
provocat per la inflamació 
d’un dissolvent.

Focs grans: Aïlleu el foc. 
Utilitzeu els extintors ade- 
quats. Si el foc no es pot 
controlar ràpidament, ac- 
cioneu l’alarma de foc, 
aviseu al servei d’extinció 
d’incendis i evacueu l’edifici.

b) Foc al cos 

Si se us encén la roba, 
crideu immediatament per 
demanar ajut. Estireu-vos a 
terra i rodeu sobre vostre 
per tal d’apagar les flames. 
No correu ni intenteu arribar 
fins a la dutxa de seguretat 
si no és que està molt a prop 
vostre. És responsabilitat 
vostra ajudar algú que s’es- 
tà cremant. Cobriu-lo amb 
una manta ignífuga, con- 
duïu-lo fins a la dutxa de 
seguretat si aquesta està a 
prop o feu-lo rodar per 

terra. És necessari que men- 
tre feu aquestes operacions 
algú avisi del succés al Punt 
d'Informació. 

L'ús d'un extintor sobre una 
persona és l'última de les 
opcions per apagar el foc, i 
cal fer-ho a una distància 
prudencial.

Un cop el foc estigui apagat, 
mantingueu la persona aja- 
guda, procureu que no es 
refredi i assegureu-vos de 
que les assistències mèdi- 
ques estan en camí.

Ferides

Renteu-vos les mans, po- 
seu-vos guants, realitzeu un 
rentat exhaustiu de la ferida  
amb aigua i sabó, desin- 
fecteu-la amb un antisèptic i 
tapeu-la amb un apòsit es- 
tèril.

Si la ferida sagna de forma 
abundant procediu a la seva 
compressió directa mitjan- 
çant gases estèrils o un 
mocador net al mateix 
temps que, si és possible, 
manteniu l’extremitat afec- 
tada elevada.

Traumatismes

En cas de traumatismes en 
extremitats (contusions, es- 
quinços, luxacions i frac- 
tures) apliqueu fred local i 
immobilitzeu l´articulació 
per sobre i per sota del punt 
de lesió. Si és un braç, 
traieu-li el rellotge, anells, 

_Mesures específiques 
per treballar als 
tallers

braçalets i polseres. Acudiu 
a un centre sanitari.

En cas de fractura oberta 
d´una extremitat, cobriu-la 
amb una gasa humida estè- 
ril, immobilitzeu i traslladeu 
a un centre sanitari o tru- 
queu al 112.

Cremades tèrmiques

Les cremades tèrmiques de 
poca extensió es tractaran 
refredant la zona, per im- 
mersió en aigua durant un 
període de 15 minuts. Cal 
evitar l’impacte del raig 
d’aigua directament sobre 
la zona afectada. Enretireu 
la roba, anells i braçalets. No 
enretireu la roba adherida al 
cos. No utilitzeu pomades ni 
cap altre fàrmac o producte

No rebenteu les butllofes; si 
s´han rebentat apliqueu un 
antisèptic, cobriu-la amb 
una gasa estèril i deriveu el 
pacient a un centre mèdic.
Les cremades que afectin 
una superfície gran del cos 
requeriran refredament de 
la zona amb aigua abundant 
i assistència mèdica urgent 
(112). 

Cremades químiques

Renteu immediatament 
amb aigua corrent la super- 
fície que hagi entrat en 
contacte amb el producte 
durant un mínim de 15 
minuts, al temps que enre- 
tireu la roba, anells o 

braçalets. Per al rentat 
utilitzeu les piques o bé les 
dutxes de seguretat quan es 
tracti de grans superficies. 
Respecteu sempre els 
temps de rentat. 
En tots els casos, feu valorar 
la lesió per un sanitari.

Accidents oculars

Per cossos estranys: No us 
fregueu l’ull i ruixeu-lo amb 
aigua abundant. Si el cos 
està enclavat, no l’intenteu 
extreure, cobriu l’ull amb un 
apòsit estèril i acudiu a un 
servei sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Cremades tèrmiques o 
esquitxades per productes 
químics: Renteu l’ull de 
forma immediata amb aigua 
abundant, durant un perío- 
de mínim de 20 minuts, 
mantenint amb l’ajut dels 
dits les parpelles obertes. 
Posteriorment, acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgències oftalmològiques.

Traumatismes: Tan si és 
tancat (contusió) com obert 
(ferides) cobriu l’ull amb 
una gasa i acudiu a un 
centre sanitari amb servei 
d'urgècies oftalmològiques.

Intoxicacions per produc- 
tes químics

Intoxicació per ingesta: 
Sol·liciteu atenció mèdica 
urgent trucant al 112. 
Controleu consciència i 

respiració. Mentre espereu 
l’arribada del personal sani- 
tari, si la persona està 
conscient mantingueu-la re- 
colzada, mai provoqueu el 
vòmit si el producte ingerit 
fos un càustic o corrosiu. Si 
estigués inconscient, poseu- 
la en posició lateral de segu- 
retat, afluixeu-li la roba i 
tapeu-la. 

Intoxicació per inhalació: 
Traieu l’accidentat a l’exte- 
rior. Sol·liciteu ajuda sani- 
tària urgent. Comproveu 
consciència i respiració i en 
cas de persona inconscient i 
que no respira, truqueu al 
112 i inicieu la RCP (reani- 
mació cardiopulmonar).

Taller de Pintura

1. Eviteu utilitzar productes 
nocius i irritants espe- 
cialment els DISSOLVENTS: 
substàncies químiques or- 
gàniques líquides utilitzades 
per a dissoldre materials 
sòlids, com per exemple la 
essència de trementina, 
l’acetona, el kerosé i els 
dissolvents de laques. Al- 
guns d’ells són potencial- 
ment cancerígens. Cerqueu 
dissolvents alternatius menys 
tòxics, obtinguts de matèries 
primes vegetals i tingueu 
cura de guardar els envasos 
ben tancats, en zones 
segures, fresques i separats 
d’altres productes químics.

2. La pintura a l’oli és un 
procediment gras i dens, 
apropiat per aconseguir 
efectes com una deter- 
minada dicció o factura. Si 
heu de fer veladures no 
utilitzeu dissolvents, sinó 
“mèdiums”, que són molt 
més indicats i menys nocius, 
malgrat que també hi ha 
altres procediments apro- 
piats que no requereixen 
substàncies tòxiques per 
aconseguir efectes sem- 
blants, com l’aquarel·la o els 
tremps de caseina, d’ou, de 
cola, etc.

3. Els pinzells, no és con- 
venient ni cal netejar-los 
amb dissolvents, sinó sim- 
plement es netegen amb 
paper de diari, aigua i sabó 
de pastilla. En cas de nece- 
ssitat, es pot utilitzar pro- 
ductes alternatius menys 
tòxics que els dissolvents 
orgànics com els del tipus 
“lavapin”.

4. Cada vegada són més 
accessibles els productes 
pictòrics biològics i biode- 
gradables, tant artístics com 
industrials, informeu-vos-en, 
són una bona alternativa per 
a mantenir la bona salut i 
evitar algun dels símptomes 
del Síndrome del pintor.

5. Recordeu d’utilitzar se- 
gons el treball que esteu 
realitzant o el producte que 
esteu manipulant, els diver- 
sos equips de protecció: 
mascareta, ulleres, guants, i 
vetlleu per la bona ventilació 
del taller, obrint finestres o 
activant el sistemes d’ex- 
tracció.

Taller de Gravat i Estam- 
pació

1. Eviteu els àcids ràpids i de 
màxima concentració. Co- 
l·loqueu les planxes dins de 
l’àcid amb compte per tal 
d’evitar esquitxos, i utilitzeu 
tints i dissolvents serigràfics 
a l’aigua.

2. La manipulació incorrecte 
de les eines a gravat, sobre 
tot les premses, poden 
ocasionar accidents. Infor- 
meu-vos sobre la seva bona 
utilització per evitar riscos 
innecessaris.

3. Un excés d’alumnes al 
taller, a més de dificultar el 
rendiment personal i la tasca 
que es porta a terme, pot 
incrementar notablement el 
risc d’accidents i l’índex de 
contaminació.

Taller de Conservació i 
Restauració

1. No feu servir cap sistema 
d’escalfament amb flama als 
tallers. Tingueu compte que 
la placa calefactora i el 
recipient estiguin en posició 
estable i lluny de zones de 
pas o de treball dels com- 
panys.

2. Quant feu servir aparells 
elèctrics, recordeu desen- 
dollar-los.

3. Recolliu-vos els cabells 
llargs quan treballeu amb 
micromotors.

4. Quant treballeu amb 
dissolvents o polímers, feu 
servir els hisops i poseuvos 
guants. Recordeu també 
treballar en zones ventila- 
des, connectar els sistemes 
d’extracció i fer servir les 
mascaretes, si escau.

5. Utilitzeu els contenidors 
de deixalles específics per 
cada cas. Tingueu compte 
d’enfundar les agulles de les 
xeringues abans de llen- 
çar-les en els contenidors 
dipositats per aquest fi.

6. Quant treballeu amb 
estris per tallar, foradar o 
clavar (cutters, serres, 
martells, bisturís....) mani- 
puleu-los amb cura i fora de 
les zones d’influència de la 
tasca realitzada.
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