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MESURES DE SEGURETAT AL LABORATORI QUÍMIC 
 
 

MESURES DE SEGURETAT 

 

• És obligatori lʼús de bata, preferiblement de cotó. És aconsellable dur 

pantalons llargs i sabates tancades (millor no portar pantalons curts, 

faldilles ni sandàlies). 

• És obligatori lʼús dʼulleres de seguretat. Queda prohibit portar lents 

de contacte, ja que és molt fàcil que es contaminin amb els vapors de 

lʼambient i, en el cas que es produeixi una esquitxada als ulls, en el 

temps perdut per a treure-les poden produir-se lesions molt importants. 

• Quan sʼhagin de manipular reactius químics cal posar-se guants. 

• Preferiblement sʼhan de portar els cabells llargs recollits. 

 
 

NORMES DE TREBALL 

 

• Està prohibit menjar, beure o fumar al laboratori, per raons dʼhigiene i 

de seguretat. 

• No inhalar, tastar o olorar productes químics sense estar degudament 

informats. 

• Lʼàrea de treball ha dʼestar neta, ordenada i sense abrics, bosses,… 

• No pipetejar aspirant amb la boca. 

• No fer mai un experiment no autoritzat per un professor, ni utilitzar un 

aparell si no es coneix totalment el seu funcionament. 

• En el cas que es produeixi el vessament dʼalgun reactiu cal recollir-lo 

immediatament per evitar possibles accidents. Cal anunciar-ho a un 

professor, que indicarà la manera correcta de recollir-lo. 

• Si sʼha dʼescalfar un líquid, primerament cal comprovar que el recipient 

no tingui cap esquerda, i recordar que no sʼha de fer mai en un recipient 

completament tancat. No escalfar mai un reactiu inflamable                     amb una 

flama. 

• No tornar l’excés de reactiu al recipient original, ja que es poden 

produir contaminacions. 

• No tirar un residu a la pica, de no ser que el professor així ho indiqui. 

Emmagatzemar-lo en un recipient  adequat (GESTIO DE RESIDUS). 
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ACTUACIONS EN CAS DʼACCIDENT 

 

• El professor estarà present durant totes les activitats al laboratori. En 

cas dʼaccident cal avisar-lo el més aviat possible. 

• En cas de foc al laboratori, cal evacuar-lo conservant la calma i avisant 

tots els companys. Si el foc és petit, sʼextingirà amb un extintor adequat, 

sorra o tapant-lo amb un recipient. Cal retirar els productes químics 
inflamables del voltant del foc. NO UTILITZEU MAI AIGUA PER 

EXTINGIR UN FOC PROVOCAT PER LA INFLAMACIÓ DʼUN ALTRE 

DISSOLVENT. Si el foc és gran, accioneu lʼalarma dʼincendis, aviseu el 

servei dʼextinció i evacueu lʼedifici. 

• En cas de foc al cos cal demanar ajuda immediatament, estirar-se a terra 

i rodar sobre un mateix per tal dʼapagar les flames. Sobretot no córrer 

ni intentar arribar a les dutxes. NO UTILITZAR MAI UN EXTINTOR 
SOBRE UNA PERSONA. Un cop apagat el foc, cal mantenir la persona 
ajaguda, procurar que no es refredi i proporcionar- li assistència mèdica. 

• Les petites   cremades   produïdes   per   un   material   calent,   bany, 
plaques,.. es tracten rentant la zona afectada amb aigua freda durant 
10-15 minuts i aplicant una crema. 

• En el cas que es produeixin esquitxades als ulls és molt important 

• lʼactuació immediata, ja que no es produeixen lesions greus si es 

comença a tractar abans de 10 segons. Renteu-vos els ulls amb aigua 

abundant durant 15 minuts (cal mantenir els ulls oberts sota el raig 

dʼaigua, encara que sigui ajudant-vos amb els dits), i demaneu 

assistència mèdica. 

• Per a tractar els petits talls cal rentar-los primer amb aigua corrent durant 

10 minuts, després amb aigua i sabó i, finalment, tapar-los. 

• Si una persona ha inhalat productes químics, cal portar-la a un lloc amb 

aire fresc, i mantenir-la en observació. Procurar identificar el vapor 

responsable de la intoxicació. 

• En el cas de contacte dʼun àcid o base amb la roba, traieu-vos-la per 

evitar possibles cremades i, si cal, utilitzar la dutxa. 

• En general, si mai sʼarriba a la ingestió de productes, els danys es 

limiten a lesions a la boca. Cal rentar-se la boca amb molta aigua i en 
el cas que estigui provocat per un àcid, aplicar bicarbonat per 

neutralitzar lʼacidesa. Si sʼha empassat una substància tòxica o 

corrosiva, cal veure un vas dʼaigua per diluir-lo i demanar atenció               mèdica 

indicant al metge el compost ingerit. MAI PROVOQUEU EL VÒMIT SI 

EL PRODUCTE ÉS CORROSIU. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Lʼactivitat en un laboratori químic genera uns residus que poden ser tòxics, 

perillosos o molt contaminants per al medi ambient. Si aquests residus 

sʼaboquessin de manera incontrolada o barrejats amb les escombraries 

normals, produirien un impacte molt negatiu sobre el medi ambient, per tant 

sʼhan de gestionar de manera adequada. 

 
Per la correcta eliminació dels residus, és necessària una separació segons 

les seves característiques en recipients adequats, que seran recollits per una 

empresa especialitzada en la gestió dʼaquests materials. Podem classificar 

els residus en aquests grups: 

 

• Dissolvents orgànics clorats (ex: cloroform, diclormetà,…) 

• Dissolvents orgànics no clorats (ex: hexà, acetat dʼetil, metanol, 

etanol,…) 

• Dissolucions aquoses 

• Sòlids (ex: paper de filtre, guants bruts,…) 

• Productes especials (cada producte especial necessita un recipient 

independent; ex: sílica, mercuri, oli,…) 

• Vidre 

• Les dissolucions àcides, bàsiques o que no siguin tòxiques es poden 

neutralitzar i abocar a la pica amb un excés dʼaigua. 

 

 

PICTOGRAMES (SÍMBOLS DE SEGURETAT) 
 

 

 

 

Corrosiu: Aquests productes químics poden atacar o destruir metalls 

i causen danys irreversibles de teixits vius en cas de contacte o 

projecció. 

Precaució: No inhaleu i eviteu el contacte amb la pell, ulls i roba. 

 

Inflamable: El producte comença a cremar molt fàcilment, fins i tot per 

sota de 0ºC, en contacte amb una flama, espurna, electricitat estàtica, 

etc.), per calor o fricció, en contacte amb l’aire o aigua, o si s’alliberen 

gasos inflamables. 

Precaució: Eviteu el contacte amb materials ignitors i/o aire i aigua. 
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Explosiu: Substàncies i preparacions que poden esclatar sota 

l’efecte d’una flama o que són molt sensibles als xocs o 

fregaments. 

Precaució: Eviteu cops, sacsejades, fregaments, flames o fonts 
de calor. 

 Comburent: A diferència del pictograma per als productes 

inflamables, la flama està dibuixada a sobre d’un cercle. Es fa aquesta 

distinció per avisar que el producte és comburent. Són productes rics 

en oxigen que en contacte amb altres substancies, sobretot 

inflamables, poden provocar, avivar o agreujar un incendi o una 

explosió. 

Precaució: Eviteu el contacte amb materials combustibles. 

 

 

 

Irritant: El signe d’exclamació és un advertiment dels efectes adversos 

que el producte pot provocar en dosis altes. Algunes d’aquestes 

conseqüències negatives són irritació als ulls, gola, nas i pell, al·lèrgies 

cutànies, somnolència o vertigen. 

Precaució: Els gasos no han de ser inhalats i s’ha d’evitar el contacte 

amb la pell i els ulls. 

 

Tòxic: La calavera i les dues tíbies creuades adverteixen de que el 

producte genera efectes adversos per a la salut, fins i tot en petites 

dosis, i amb conseqüències immediates. En entrar-hi en contacte es 

poden sentir nàusees, vòmits, mals de cap, pèrdua de coneixement. 

En un cas extrem, pot causar la mort. 

Precaució: Ha de ser evitat tot el contacte amb el cos humà. 

 Perillós per aspiració: Aquests productes poden arribar a l’organisme 

per inhalació i causar efectes negatius molt diversos, especialment, 

molt greus a llarg termini. Poden provocar efectes cancerígens, 

mutàgens (modifiquen l’ADN de les cèl·lules i danyen a la persona 

exposada o la seva descendència), tòxics per a la reproducció, poden 

causar efectes nefastos en les funcions sexuals, la fertilitat, provocar 

la mort del fetus o malformacions. També poden modificar el 

funcionament de certs òrgans, com el fetge, el sistema nerviós, etc., 

comportar greus efectes en els pulmons i provocar al·lèrgies 

respiratòries. 

 

Perillós per al medi ambient aquàtic: Aquest pictograma amb un 

arbre i un peix indica que el producte provoca efectes nefastos per als 

organismes del medi aquàtic (peixos, crustacis, algues, altres plantes 

aquàtiques, etc.). 

Precaució: No ha de ser alliberat a les canonades, al sòl o al medi 

ambient. 
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MATERIAL DE LABORATORI 
 

 

   

  

Tub 
d’assaig 

Gradeta Escombret 
a 

 

Pinces 

Flascó 
rentador 

Espàtula 

 

 
 

Suport Nou Bunsen Pipeta 

Pasteur 

Vidre de 

rellotge 

 

 

  
 

 
 

Probeta Bureta  Pipeta 
aforada 

Pipeta 
graduada 

Pera 
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aforat 

Erlenmeyer  Vas de 
precipitats 

Embut 
Büchner 

Kitasato 
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vidre 

Baló Refrigerant Placa 

calefactora 

(Hot plate) 
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petri 

 

 
 

  

Paper de 
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Cristal·litzador Dessecador Paper de 

filtre
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 LA LLIBRETA DE LABORATORI 
 

La llibreta o quadern de laboratori serveix per escriure-hi els detalls del desenvolupament 

experimental i els resultats que s’obtenen en fer l’experiment. Els objectius principals són: 

 

• Registrar per escrit tots els procediments experimentals i resultats obtinguts. 

• Transmetre la informació, de manera que en una altra ocasió es pugui repetir 

l’experiment descrit a la llibreta. 

 

Per organitzar correctament la llibreta de laboratori, cal deixar, en començar-la, una pàgina en 

blanc per fer-hi l’índex. 

 

És molt important anotar el nom i l’adreça del propietari per si es perdés. 

 

Quan es comença un experiment, cal apuntar la data i el títol de l’experiment. També cal 

anotar el material i reactius utilitzats. El desenvolupament de l’experiment s’apunta tal i com 

es fa al laboratori. La llibreta ha d’estar sempre al costat de l’experimentador.  

 

Els càlculs de primera mà s’han de fer a la llibreta, de manera que després es puguin repassar 

per si hi ha hagut un error. No cal amoïnar-se per l’aspecte de la llibreta, és més important el 

contingut que la forma. 

 

Cal escriure a la llibreta de laboratori de manera que una altra persona la pugui llegir i pugui 

reproduir l’experiment si és necessari. Per això cal escriure amb lletra clara. 

 

  


