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CURS “SEGURETAT I GESTIÓ DE RESIDUS EN EL 

LABORATORI DOCENT” 
 

 

OBJECTIUS 
Conèixer les condicions mínimes que ha de tenir un laboratori docent 
Formar els professionals docents que treballen al laboratori sobre normes de seguretat i 
tractament dels residus generats a aquestes instal·lacions.  
Es tracta d’evitar que aquests residus siguin abocats a les papereres o als desguassos sense un 
tractament previ que eviti els possibles efectes nocius per al medi ambient. 
 
DESTINATARIS  
Professorat de matèries científiques i coordinadors ambientals dels centres d’Educació 
Secundària i de centres d’Educació Secundària. També està adreçat als recents titulats 
interessats en la matèria. 
 
PROGRAMA  

1. Instal·lacions. Normes i recomanacions de seguretat. 
2. Manipulació de productes químics. Actuacions en cas d’accident. 
3. Etiquetatge. Perillositat dels productes químics. 
4. Emmagatzematge de productes. Eliminació de residus i deixalles. 
5. Nous pictogrames. 
6. Legislació.. 

 
DURACIÓ, DATES I HORARI 
El curs, de 8 hores, tindrà lloc els dies 22 i 23 de maig. El divendres 22 l'horari serà de 17 a 
21h i el dissabte 23 de 9 a 13h. Es realitzarà al CEP d'Eivissa, Via Púnica, 23. 
 
INSCRIPCIÓ 
La inscripció s’ha de realitzar per telèfon (971775373), en horari de secretaria, o per correu 
electrònic (secretaria@quimibal.org),  fins el 10 de maig de 2015. Horari: de dilluns a dijous 
de 10 h a 13,30 h i de 16,30 h a 20 h. Quota d’inscripció: col·legiats i estudiants adherits: 10€; 
altres participants: 25 €. 
Posteriorment, si cal, s’ha d’enviar per correu electrònic  o per fax (971775373) el resguard de 
l’ingrés en el compte de BMN-Caixa de Balears “Sa Nostra” ES09 0487-2142-73-2000003644 
en el qual s’indiqui el nom de l’inscrit i del curs. 
 

PLACES: El nombre de places és de 20 i s'assignaran per ordre d'inscripció.   
 
NOTA: S’han sol·licitat els corresponents crèdits de formació permanent del Professorat de 
la Conselleria d’Educació i Cultura. 
 


