
 

 

 

CURS: SALUT LABORAL 

(OPOSICIONS AL COS FACULTATIU SUPERIOR, ESCALA CIENTÍFICA, ESPECIALITAT 

QUÍMICA – CAIB) 

OBJECTIUS 

El principal objectiu d’aquest curs és proporcionar als alumnes les eines necessàries per a la preparació del 

temari específic relatiu a la salut laboral i s’assoleix de la forma següent: 

1. Resumir els aspectes essencials de la legislació en matèria de salut laboral relativa als continguts del 

curs. 

2. Proporcionar un visió global tant des d’un punt de vista administratiu com des d’un punt de vista 

tècnic de la seguretat laboral dins un laboratori químic i de la toxicologia industrial. 

3. Exposició d’un cas pràctic. 

 

CONTINGUTS 

1. Seguretat en laboratoris químics. Riscs específics als laboratoris químics. Mesures de seguretat. 

Prevenció riscs. Classificació, perillositat, manipulació i emmagatzematge de productes químics. 

Codis de seguretat. Mesures preventives en la manipulació de reactius. 

2. Toxicologia industrial. Vies d’exposició. Mecanismes de toxicitat. Relació dosi-efecte i dosi-resposta. 

Efectes additius i sinèrgics. Valoració de riscs. Límits d’exposició professional per agents químics. 

Valors Límits Ambientals (VLA). Definició i directrius per a l’avaluació de l’exposició per inhalació 

d’agents químics. Mesures periòdiques de control. 

 

PROFESSORAT 

Margalida Roca i Bibiloni, Tècnica de Prevenció de la Direcció General de Funció Pública. 

 

LLOC, DATES I HORARI 

Lloc: Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears (C/ Josep Rover Motta, 8 baixos B). 

Dates: dimecres 30 de maig de 2018. 

Horari: 17:00 a 20:00. 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 

La inscripció s’ha de realitzar per telèfon (971 775 373), en horari de secretaria, o per correu electrònic 

(secretaria@quimibal.org), fins dia 18 de maig de 2018. Horari: de dilluns, dimecres i divendres de 9:00 h a 

13:00 h i dimarts i dijous de 16:00 h a 20:00 h. Quota d’inscripció: col·legiats: 30 €; altres participants: 45 €. 

Posteriorment, s’ha d’enviar per correu electrònic el resguard d’ingrés en el compte BANC SABADELL ES51 

0081-1408-89-0001015905 en el qual s’indiqui el nom de l’inscrit i del curs. 

* En cas de cancel·lar una inscripció s'ha de fer a secretaria@quimibal.org. Les retencions per despeses de cancel·lació seran del 

20% de l'import de la inscripció, segons aquesta es comuniqui després de la data límit d'inscripció. 

NOMBRE DE PLACES 

El nombre de places és de 20 i s'assignaran per ordre d'inscripció. 


