Universitat de Lleida
Escola Politècnica Superior
C/ Jaume II, 69
25001 LLEIDA
Tel. 973 702705
Fax. 973 702702
direccio@eps.udl.cat

Lleida, a 2 de novembre de 2017
Aquest escrit és resposta a la reclamació presentada al Consell de l’estudiantat de l’Escola
Politècnica Superior de la Universitat de Lleida el dia 31 d’octubre de 2017.
La reclamació, signada per un gran nombre d’alumnes, fa referència a la obligatorietat de dur els
següents equips de protecció individual (EPI) a les pràctiques docents:
‐ Bata laboratori blava UdL unisex
‐ Ulleres de protecció
‐ Guants de protecció mecànica
Aquest kit pot adquirir-se a través de la botiga Údels de la UdL.
L’ús dels EPIs, així com les normes de seguretat generals en els laboratoris docents de l’EPS, són
un requeriment que ens ha estat donat des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la
UdL. Des del curs passat, una tècnic d’aquest servei ha treballat conjuntament amb el nostre tècnic
de riscos a l’EPS i amb el professorat de les titulacions de la branca industrial per identificar els
riscos als laboratoris en les pràctiques docents i establir quins són els requeriments bàsics de
seguretat. En la reunió de professorat del juny 2017 es va establir que aquestes normes
s’implantarien a partir del present curs 2017-18. D’aquesta manera, el professorat va incloure
aquest requeriment en les guies docents de les assignatures corresponents.
El kit de la UdL compleix els requeriments bàsics. Aquesta decisió va ser presa per la tècnic del
SPRL de la UdL, experta en el tema de riscos. Una de les característiques és, per exemple, el
material de la bata, que ha de prevenir del risc de foc. Donat que no és viable que el professorat
comprovi per cada alumne si la bata que porta compleix aquest requeriment, i també els altres, es va
establir que era obligatori l’ús del kit de la UdL a fi d’assegurar que tots els alumnes estan
degudament protegits.
Pel que fa al preu del kit, es va veure que en comparació a d’altres elements de les mateixes
característiques, el preu és adequat i competitiu. Val la pena mencionar que el mateix kit a la UPC
té un preu lleugerament superior.
Un altre comentari que apareix en la reclamació dels estudiants és la possibilitat de que l’escola
faci una compra de EPIs que es puguin compartir entre els estudiants. Per motius d’higiene es va
descartar aquesta possibilitat. No podem garantir que una bata o unes ulleres d’un alumne amb una
dermatitis, per exemple, puguin ser netejades per a que les faci servir el següent alumne.
El fet que aquest material no hagi arribat amb més antel·lació a la botiga Údels ha estat un problema
molt desafortunat. El motiu d’aquest retard ha estat provocat pel proveïdor i és totalment alié a la
gestió que s’ha fet des de la UdL i des de l’escola en particular. Des del dia 30 d’octubre el kit ja
està disponible a la botiga Údels. Per tant, la obligatorietat de dur els EPIs s’aplica a les pràctiques
docents que es realitzen a partir dels exàmens parcials de novembre. El professorat ja ha estat
informat d’aquest fet i pensem que la normalitat en l’ús d’aquests elements no pot prorrogar-se més
donada la seva importància.
Usar els EPIs i seguir les normes de seguretat generals als laboratoris EPS és important de cara a
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poder fer front als riscos que puguin aparèixer. A l’escola es fan pràctiques de laboratori des de fa
quinze anys. En aquest temps cap alumne ha pres mal, sobretot degut a que tots hem estat vigilants
per evitar-ho. Sense menystenir aquesta vigilància, la prevenció de possibles riscos és prou
important per fer de l’ús dels EPIs un hàbit en els futurs enginyers.
Per acabar, i també com consta en l’escrit que ens heu adreçat, hi han alumnes que els queda una
sola assignatura en la què es requereixen els EPIs per acabar la titulació. S’habilitarà un espai a la
web del consell de l’estudiantat de l’EPS per fer arribar a la direcció de l’escola quants alumnes es
troben en aquesta situació i quines són les assignatures afectades, a fi de donar la millor resposta.
Atentament,
Maite Grau
Cap d’estudis de les titulacions de la branca industrial de l’EPS.

