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1. Presentació 

Les beques de col∙laboració són un sistema d’ajuts als estudiants del TecnoCampus per la seva col∙laboració en 
diferents unitats organitzatives de l’entitat que porten a terme activitats adreçades a la comunitat universitària 
o a la societat en general.  

 
La finalitat d’aquestes beques és, a més a més, formar a la persona beneficiària en determinades competències 
pròpies del lloc de col∙laboració, contribuir a la seva formació integral i potenciar la seva futura incorporació 
en el món laboral. 

 
Les  beques  responen  a  tasques  de  col∙laboració  i  suport  a  serveis  i  projectes  de  les  diferents  unitats 
organitzatives de TecnoCampus que, per les seves característiques i la seva durada, no impliquen l'ocupació 
d'un lloc de treball ni la seva substitució.  

 
La normativa de les beques de col∙laboració al TecnoCampus ha estat aprovada per Resolució de la 
Presidència i Direcció General de la Fundació Tecnocampus Mataró‐Maresme amb núm. RP25/2017 de 12 de 
juliol de 2017, la pots consultar clicant al següent enllaç.  
 
A continuació et presentem les normes i guies internes bàsiques que has de conèixer i complir al llarg de la 
teva beca de col∙laboració amb la Fundació i que es divideixen en (i) normes relatives a la prevenció de riscos, 
(ii) normes relatives a l’accés i tractament de dades personals i (ii) normes relatives a l’ús de les infraestructures 
i serveis TIC de la Fundació.  
 
Pots adreçar‐te al servei de secretaria i recursos humans mitjançant l’adreça bequescol@tecnocampus.cat  per 
tal de resoldre qualsevol dubte en relació al contingut de la guia que et presentem.  
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2. Guia bàsica de seguretat i salut en l’entorn laboral 

El treball que es desenvolupa a l’entorn administratiu no és potencialment tan proper al risc com ho és el d’altres 
entorns on  la pròpia activitat fa extremar  les mesures preventives per evitar possibles accidents. Tot  i això, no 
s’han de menysprear aquelles circumstàncies que de forma quotidiana poden generar situacions de risc en aquest 
entorn.  
 
En les properes pàgines hi trobaràs situacions descriptives dels entorns més habituals de treball i les condicions 
que cal mantenir.  
 
Treball amb equips que  inclouen pantalles de visualització. Poden considerar‐se treballadors usuaris d’equips 
amb pantalla de visualització tots aquells que superin les 4 hores diàries o les 20 hores setmanals de treball efectiu 
amb els esmentats equips.  
 
La  col∙locació  correcta  de  l’ordinador  pot  evitar  una  gran  part  dels  problemes  posturals  associats  a  tasques 
informàtiques.  

 

 
S’han de distribuir els elements de treball de manera que les tasques més freqüents es facin en les postures 
més còmodes.  
  

 Si el treball és bàsicament informàtic, l’ordinador ha d’ocupar una posició principal, és a dir, a la 
taula de treball i enfront de la persona. No obstant això, s’ha de tenir espai als costats per als 
documents o per poder rebre visites ocasionals.  

 Si el treball implica la realització de diverses tasques (ordinador, documentació i visites) es pot 
col∙locar l’ordinador a un costat, però assegurant‐se que és possible manejar‐lo sense girs del tronc 
o del coll.  

 Si en el treball s’han de mantenir reunions freqüents convé disposar d’un suplement per a tal fi a la 
taula de treball.  

 
La distància, l’altura i la inclinació correctes poden reduir el cansament de la vista i la tensió al coll, les 
espatlles i la part superior de l’esquena. Aquests aspectes són els més significatius per tenir en compte quant 
a la pantalla.  
 
La major part de les persones prefereixen distàncies de visió de 60 a 80 cm, però en cap cas aquesta distància 
no ha de ser inferior a 40 cm ni superior a 90 cm. Per això, es pot col∙locar el monitor enfront de la persona, a 
una distància tal que en estirar el braç cap al monitor, aquest quedi a la distància dels nusos de la mà.  
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Altura  
Amb la part inferior de l’esquena recolzada i els peus fermament col∙locats al terra o al reposapeus, col∙loca el 
cap dret i mirant en línia recta la pantalla. La part superior del monitor ha d’estar a l’alçada dels ulls o una mica 
per sota. És a dir, que cal col∙locar la pantalla a una alçada tal que es pugui mirar dins de l’espai comprès entre 
la línia de visió horitzontal i la traçada a 60º sota la línia horitzontal (zona recomanada de visió).  
 

 
Inclinació  
La total mobilitat de la pantalla i la possibilitat de desplaçament sobre el pla de treball és particularment 
important. A més a més, és molt convenient que la pantalla pugui pivotar +/‐ 10º sense necessitat 
d’instal∙lació complementària.  
 
Posició de les mans  

 Situa els dits sobre la fila central del teclat. Els canells han d’estar rectes i relaxats.  

 Si no ho estan, regula l’alçada del teclat cap amunt o cap a baix fins que estiguin en posició recta.  

 Si el teclat està massa baix, col∙loca algun element per elevar‐lo. Per mantenir els canells relaxats és 
recomanable utilitzar un reposacanells.  

 
Altura de la cadira  
L’alçada correcta de la cadira ajuda a no tenir rampes ni rigidesa a les cames. També ajuda a prevenir la tensió 
al coll i les espatlles. Es recomana utilitzar cadires mòbils amb cinc rodes a fi de garantir‐ne l’estabilitat i amb 
alçada regulable almenys entre 42 i 55 cm  
 
Posició dels braços  
Situa els dits sobre la fila central del teclat amb els braços reposant còmodament als costats. Els avantbraços 
haurien d’estar paral∙lels al terra. Si no es així, reguleu la cadira cap amunt o cap a baix fins que ho estiguin.  
 
La posició dels peus  
Orienta els peus cap endavant  fins que els genolls estiguin en un angle entre 90º  i 110º. Els peus han de 
descansar fermament al terra i permetre un espai suficient entre els genolls i l’escriptori o la safata del teclat  
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El respatller  
La possibilitat de regular el respatller de la cadira redueix la pressió a la columna vertebral i ajuda la part inferior 
de l’esquena. L’alçada del respatller ha d’arribar com a mínim fins a la part mitjana de l’esquena (per sota dels 
omòplats  
 
La taula  
La taula de treball és un element també molt important per prevenir molèsties, sobretot les relatives a la zona 
del coll i de les espatlles. Les dimensions de la taula han de ser suficients perquè l’usuari pugui distribuir‐hi els 
documents  i  el material  accessori  i, més  concretament,  perquè  pugui  situar  la  pantalla  a  una  distància 
adequada (40 cm com a mínim) i el teclat de manera que hi hagi prou espai al davant per recolzar les mans i 
els braços i per evitar, així, postures amb torsió de tronc o girs del cap. 
 
L’alçada de la taula és recomanable que estigui entre 68 i 84 cm. L’espai lliure de sota de la taula determina la 
possibilitat d’aprofitar millor la taula i afavoreix la mobilitat. Com a mínim, es recomana un espai lliure per a 
les cames d’aproximadament 70 cm d’amplada, amb una profunditat de 60 cm a nivell dels genolls i de 80 cm 
a nivell dels peus. 
 
En resum, les recomanacions assenyalades anteriorment es poden veure a la següent figura: 

 

 
 
 

Exercicis de relaxació  
 

Durant el treball amb ordinador poden produir‐se molèsties a la nuca, el cap, els braços i la columna vertebral 
com a resultat del manteniment de postures excessivament estàtiques. Aquests trastorns són contractures 
musculars doloroses i irritants en els punts d’inserció dels tendons i les articulacions.  

 
Al llarg del dia, es recomana canviar la postura en què s’està assegut i fer pauses amb exercicis de relaxació, 
que són molt  importants per a  la recuperació tant de  la tensió psicològica com de  la física. És recomanable 
efectuar pauses curtes i freqüents.  

 
Riscos a l’Entorn de treball  

 

 Quan s’observin desperfectes al terra, com ara rajoles soltes o trencades, cal avisar el personal de 
manteniment perquè els repari.  

 És important mantenir, en general, un bon nivell d’ordre i neteja. 

 Utilitza  únicament  elements  estables  adequats  a  l’altura  a  la  qual  voleu  arribar  (escales  de mà, 
banquetes, etc.). 

 Revisa les escales de mà abans de fer‐les servir a fi de comprovar‐ne l’estat. 

 No sobrecarreguis les prestatgeries ni els armaris.  

 Col∙loca els objectes més pesants als prestatges inferiors.  
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 No utilitzis materials i equips amb risc de tall si no en coneixes la forma d’utilització i els riscos que 
comporten.  

 Respecta les proteccions que impedeixen l’accés a elements mòbils d’equips amb elements tallants 
(guillotines,  destructores  de  documents,  etc.)  i,  en  cas  de  manipulació,  fes‐ho  amb  l’equip 
desconnectat.  

 Emmagatzema correctament les tisores, els cúters, etc. en espais concrets dels calaixos i manteniu‐
los en bon estat.  

 No modifiquis ni anul∙lis les proteccions dels equips d’oficina col∙locades pel fabricant per evitar que 
es pugui arribar a les parts mòbils dels equips.  

 Fes  sempre  els  ajusts  i  les  regulacions  dels  equips  després  de  desconnectar‐los  de  la  seva  font 
d’alimentació, és a dir, del corrent elèctric.  

 
Emergència i evacuació 

 
Tots  els  llocs  de  treball  han  de  es  troben  il∙luminats  amb  dispositius  d’emergència  i  senyalitzats  amb  la 
corresponent senyalització d’emergència.  

 
 

L’evacuació ha de fer‐se amb la major rapidesa possible però també amb ordre, precaució i serenitat. Per tant, 
és necessari que:  

1. Mantingueu la calma i eviteu el pànic; sortiu sense córrer ni cridar.  
2. No entreu mai a la zona de perill afectada pel sinistre.  
3. No torneu mai enrere ni us entretingueu a recollir objectes personals.  
4. Ajudeu en els desplaçaments a aquelles persones que necessitin atencions especials.  
5. Utilitzeu sempre la via d’evacuació més ràpida i segura.  

 
Procediment d’evacuació  
L’evacuació es compon bàsicament de tres fases consecutives:  

 
FASE 1. Abandonament del lloc  
1. Desconnecteu els aparells elèctrics.  
2. Comproveu la presència de tots els que han d’evacuar el lloc.  
3. Tanqueu les finestres i, quan surti l’últim, apagueu els llums i tanqueu la porta.  

 
FASE 2. Desplaçament al punt de reunió  
1. L’evacuació s’ha de realitzar pels recorreguts d’evacuació determinats per a aquest efecte, que han 

d’estar degudament senyalitzats.  
2. Tot el personal, en cas d’evacuació, s’ha de dirigir, junt amb les possibles visites que en aquell moment 

estiguin atenent, al punt de reunió fixat.  
 
 
FASE 3. Concentració al punt de reunió  
1. Quedeu‐vos al punt de reunió fins que autoritzin el retorn al lloc de treball.  
2. Respecteu les indicacions de les persones encarregades de gestionar l’evacuació.  
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Pla d’autoprotecció1 
 
El TecnoCampus disposa d’un Pla d’autoprotecció per  tal de dotar‐se dels coneixements,  recursos  i equips 
humans necessaris per garantir una correcta resposta i actuació en cas d’emergència als nostres edificis.  

 
Com a usuari de les instal∙lacions has d’estar informat de les normes de seguretat que es detallen en el Pla per 
complir‐les. Periòdicament, el TecnoCampus organitzarà simulacres d’emergència per practicar les normes de 
seguretat  i  evacuació  i  així millorar  els  procediments.  Trobaràs  els  plànols  d’evacuació  en  llocs  visibles  i 
accessibles a les diferents dependències. 

 
En cas que detectessis qualsevol emergència, t’has d’adreçar a recepció de l’edifici TCM1 o TCM2, o trucar a 
l’extensió 10200 del telèfon 931696500.    

                                                            
1 Com a annex 1, trobaràs el resum del pla d’autoprotecció de TecnoCampus. 
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Consells per a primers auxilis 
 

A continuació reproduïm una taula amb alguns dels principals consells en matèria de primers auxilis: 
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3. Normes bàsiques per a la protecció de dades de caràcter personal (LOPD)  

La legislació en matèria de protecció de dades té com a objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de 
les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del 
seu honor i la seva intimitat personal i familiar2. 

 
La normativa és aplicable a les dades de caràcter personal registrades en un suport físic que les faci susceptibles 
de tractament, i a tots els usos posteriors d’aquestes dades per part dels sector públic i privat. 

 
Els conceptes clau que has de conèixer són: 

 
Dada de  caràcter personal: Qualsevol  informació  relativa  a una persona  identificada o  identificable  (art 3 
LOPD). Una  persona  identificable  és  aquella  que  es  pugui  identificar  directa  o  indirectament, mitjançant 
qualsevol  informació  física,  psíquica  o  econòmica,  cultural  o  social,  sense  que  siguin  necessaris  esforços 
desproporcionats. Sovint es produeix per la combinació de dos o més dades. 
 
Tipus de dades de caràcter personal: 
A títol d’exemple, enumerem les més rellevants: 

- Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, imatge, veu, signatura, adreça postal i electrònica, entre 
altres.  

- Dades de característiques personals, com poden ser  l’estat civil,  l’edat,  la data de naixement o  les 
característiques físiques.  

- Dades acadèmiques  
- Dades laborals 
- Dades econòmiques.  

 
Recorda que tens la obligació de guardar secret respecte a les dades de caràcter personal a què tinguis accés 
per desenvolupar  les  tasques  relatives  a  la  teva  col∙laboració  amb  TecnoCampus.  En  especial,  caldrà que 
atenguis els següents aspectes: 
 

- Mantenir el secret de les contrasenyes o de qualsevol altre codi de seguretat 
- Utilitzar les dades de caràcter personal a les que tinguis accés única i exclusivament per les finalitats 

previstes i no barrejar‐les amb dades o fitxers privats.  
- Utilitzar únicament els servidors i altres sistemes d’emmagatzematge indicats per TecnoCampus per 

guardar dades de caràcter personal. 
- No permetre l’accés a les dades a persones no autoritzades, això implica també mantenir les dades 

de caràcter personal fora de la vista d’altres persones.  
- Tancar  les connexions al servidor  i pàgines webs o  intranets amb  l’opció “desconnectar” o “tancar 

sessió”. 
- Eliminar  la  informació  temporal  de  les  carpetes  de  descàrrega,  papereres  de  reciclatge  o  altres 

carpetes similars..  
- No utilitzar memòria externa, USB o CD o similars per emmagatzemar dades de caràcter personal. 
- Emmagatzemar la documentació en un lloc segur mentre no s’utilitzi. 
- No deixar còpies impreses desateses. 
- No destruir fora de TecnoCampus la informació amb paper de dades personals o confidencials, que 

s’ha de destruir únicament als llocs habilitats a aquest efecte i que t’indicarà la persona responsable 
de la teva beca.  

- Les  converses  i  contingut de  les  reunions  als que  tinguis  accés  al  llarg de  la  teva  col∙laboració  a 
TecnoCampus hauran de romandre privades. 

 
És molt important que comuniquis immediatament qualsevol incidència de seguretat que es pugui produir a la 
persona responsables de la teva beca.  

                                                            
2 Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i, el Reglament 
1720/2007, de 21 de desembre. 
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4. Normes bàsiques d’us de les TIC al TecnoCampus 

1. AUTORITZACIÓ.  
És necessària l'autorització expressa del responsable del tractament de dades i la coordinació del responsable 
de Seguretat per crear nous fitxers i creuar informació relativa a dades de diferents fitxers o serveis amb la 
finalitat d'establir perfils de personalitat, hàbits de consum, etc.  
 
2. PROPIETAT, CONSUM I ÚS DE LES TICS.  
Tota la informació utilitzada en l'àmbit de treball, inclosa la que té format digital es propietat de la Fundació 
TecnoCampus, qui es reserva el dret de vigilar els seus sistemes amb propòsit d'auditoria, per assegurar l'ús 
adequat i detectar violacions de seguretat. És important estalviar en el consum dels recursos en benefici del 
medi ambient. 
 
3. INSTAL∙LACIÓ I MANIPULACIÓ D'EQUIPS TIC.  
Els  treballadors  i  col∙laboradors  som  responsables  dels  recursos  administratius,  informàtics  i  de 
telecomunicacions que ens han encomanat per a facilitar la nostra tasca professional a l'empresa. La seguretat 
dels suports treball fora dels locals , és responsabilitat de l'usuari. (portàtil, telèfon, PDA, pen‐drive, ), s’han 
d’activar totes les utilitats de seguretat proporcionades i mantenir els procediments necessaris per a protegir 
l'estat físic i lògic  dels suports i recursos informàtics. 
 
4. PROGRAMARI LEGAL. 
A la Fundació  només utilitzem programari en adequades condicions de legalitat, actualització i compatibilitat. 
No instal∙lis ni facis ús de programari que no estigui homologat.  
 
5. PASSWORD D'ÚS DE LES TICS.  
No utilitzis les identificacions d'altres persones per a accedir a les xarxes corporatives i, no deixis que els altres 

ho  facin amb  les  teves  identificacions. En períodes de vacances és necessari  redirigir el  correu a  les 
persones que t’indiqui el o la responsables de la teva beca. 
 
6. REGISTRE D'ENTRADA / SORTIDA DE SUPORTS INFORMÀTICS. 
Tots els fluxos d'entrada/sortida de suports documentats o informatitzats, amb informació pel que fa a dades 
de caràcter personal o informació empresarial, han d'estar autoritzats pel responsable de la beca. 
 
7.INTERNET, CORREU ELECTRÒNIC I XARXES SOCIALS de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ‐MARESME.  
Procura utilitzar l'accés a Internet, correu electrònic i xarxes socials, de forma digna i responsable.  
 
 
 


