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NORMES D'ORGANITZACIÓ DEL LABORATORI 
 
1. El professor/a t'assignarà un grup de treball i una taula. Ocupa el teu lloc i no et 
desplaces a altres taules. 
2. Atén al professorat. 
3. Treballarem en veu baixa, sense cridar, cada grup es responsabilitzarà de la seua 
zona de treball i del seu material. 
4. Si és necessari desplaçar-se, ho farem tranquil·lament, sense carreres. 
5. No es molestarà als altres companys, el laboratori és un lloc per a treballar amb 
serietat. 
6. Sobre la taula només han de trobar-se els materials que anem a utilitzar. La roba 
d'abric i el material han de col·locar-se en el lloc indicat pel professorat. 
7. En començar una activitat has de tindre tot el material preparat. 
8. No toques ni jugues amb cap material que no corresponga a la pràctica. 
9. Utilitza el quadern de pràctiques per a anotar què fem: mesures, resultats, 
dibuixos..... 
10. En finalitzar desconecta els aparells elèctrics. 

 
 

NORMES DE SEGURETAT EN EL LABORATORI 
 
1. No prengues sense permís cap producte químic, el teu professor o professora te'l 
proporcionarà. Els reactius cal manipular-los amb cura. 
2. Utilitza aquells components i/o equips de protecció que t’indique el professorat: 
guants, ulleres, bata,... 
3. Comprova l’etiqueta dels reactius abans d’utilitzar-los. 
4. No toques mai els reactius amb les mans, utilitza l’utillatge corresponent i una 
vegada utilitzats conserva tancats els recipients. 
5. Els productes químics mai han de tastar-se per a conèixer el seu sabor. 
6. Els cremadors i aixetes estaran funcionant només quan siga necessari. 
7. Si es produeix un accident, avisa al professor o professora immediatament. 
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NORMES DE NETEJA EN EL LABORATORI 
 
1. No tirar productes sòlids a les aigüeres. 
2. Els residus així com els materials trencats deposita'ls en la paperera o en els 
recipients adients per a la reutilització o reciclatge. 
3. El material ha de quedar net, sec i en el seu lloc corresponent. 
4. Els productes químics usats i sobrants no es retornen als seus recipients originals.  
5. Utilitza les escombretes per a una neteja minuciosa de pipetes, tubs d'assaig... 
6. Les aigüeres i cremadors han de quedar nets. 
7. En finalitzar les taules quedaren netes i seques. 
 
     Pictogrames actuals 
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