
CENTRE D’ESTUDIS AVANÇATS DE BLANES 

Dades del Treballador: 

Cognoms i Nom:       

DNI / Passaport:       

Vinculació amb el Centre:   

Investigador Principal:  

Data Inici:       

Data estimada de finalització estada en el Centre:  

 Amb l’autorització de l’investigador Principal: 

SI NO 
Autorització per a la utilització de vehicles del CEAB si es compleixen els 
següents requisits: 

a) Vincle laboral
b) ≥ 27 anys
c) Almenys 2 anys d’antiguitat del carnet de conduir

Autorització per fer immersions 
Autorització per fer treballs de camp a l’alta muntanya 
Autorització per fer altres treballs de camp 
Correu electrònic 

Dades permís de conduir 

Permís de conduir 
Permís de conduir comunitari 
Data inici permís de conduir 

Laboratoris on es treballarà 

Marqui amb una X la casella corresponent SI 
Laboratori d’experimentació amb organismes vius (LEOV) 1 
Laboratori de biologia molecular i genètica 2 
Laboratori de química orgànica (I i II) 3 
Laboratori de química analítica 4 
Laboratori de química inorgànica digestions 5 
Laboratori de separació i identificació de mostres (I i II) 6 
Laboratori de microbalances 7 
Laboratori de microscòpia i imatges 8 
Laboratori de cultius invertebrats 9 
Laboratori de l’observatori OOCS 10 
Laboratori de mostres i estufes 11 
Laboratori SEM 12 
Laboratori CBL 13 
Laboratori Microplàstics 14 
Laboratori de Fabricació Digital (FabLab) 15 



Equips de protecció individual (EPI): 
 

 SI NO 
Ulleres   
Màscara de protecció de gasos   
Bata   
Protecció solar   

 
Prevenció: 

 
Marqui amb una X la casella corresponent SI NO 
Li han fet entrega del Pla d’acollida?   
Coneix l’organització i distribució del CEAB?   
L’han informat dels riscos associats al seu lloc de treball?   
Coneix les mesures de prevenció i protecció del seu lloc de treball?   
Sap com obtenir més informació sobre els materials que utilitza?   
Es considera suficientment informat sobre les tasques que realitzarà?   
Es considera suficientment informat sobre els aparells que ha d’utilitzar?   
Es considera suficientment informat sobre els equips de protecció individual 
(EPI’s)? 

  

Sap que s’ha de fer en cas d’accident?   
Sap que s’ha de fer en cas d’emergència?   
Sap quan i com ha de comunicar una situació d’emergència?   
Coneix els components del equips d’emergència i on estant situats?   
Sap interpretar correctament la senyalització de seguretat?   
Coneix l’existència del comitè de seguretat i salut?   
Té formació en matèria de prevenció? Si la resposta és 
que sí, escrigui quina:  

  

 
Amb la signatura d’aquest document em comprometo a fer un bon ús de les 
instal·lacions del Centre i a retornar tot el material que se m’ha facilitat un cop 
finalitzada la meva relació amb el CEAB. 

 
 
Autorització i conforme: 

 
 
 
 
Signat: L’investigador principal 

 
Rebut: 

 
 
 
 
Signat: 

Vist i plau del director del 
CEAB 

 
 
 
 
Signat: Emilio Ortega Casamayor 

 
 

Blanes,       de  de 20        
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