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dijous, 01 de febrer de 2018

Xerrada SPRL- UdL: Espais de treball i
personals saludables. Sessió 2- Campus
Cappont
Adreçada al PDI i el PAS de la UdL

El Servei de Prevenció de la UdL ha organitzat
unes xerrades divulgatives de 4 hores, dividides en
2 sessions de 2 hores cadascuna sobre les bones
pràctiques que fàcilment podríem implementar en
el nostre lloc de treball o a casa nostra, amb la
finalitat de prendre consciència de les
característiques dels espais que ens envolten i tot
el que podem fer per aconseguir que siguin més
saludables, tant en l'àmbit laboral com personal.
La segona sessió es realitzarà el dijous, 1 de
febrer, de 12:00 a 14:00 hores a l'aula 2.04 de
l'edifici polivalent del campus de Cappont, d'acord
al següent programa:

- Factors primordials i valors determinants a tenir
en compte.

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Aula 2.04 - Edifiic Polivalent del campous Cappont

Adreça:
JaumJe II, 71

Preu:
Activitat gratuïta

Organitza:
SPRL - UdL

Inici:
01 de de febrer de 2018

http://www.eps.udl.cat/
https://www.eps.udl.cat/export/sites/Eps/ets-logo-1.png
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- Què els causa, quins efectes tenen, com és
mesuren, com s’avaluen i com s’eviten. 

o Pertorbacions geològiques

o Camps elèctrics alterns

o Camps magnètics alterns 

o Ones electromagnètiques d’alta freqüència 

o Camps elèctric continus. Electrostàtica 

o Camps magnètics continus. Magnetostàtica 

o Radioactivitat. Radó 

o Ones acústiques 

o Il·luminació 

o Partícules i fibres  o Ambient interior 

o Fongs, bacteris, àcars i al·lèrgens 

 

Carles Labèrnia i Badia.   Arquitecte tècnic  Màster en Diagnosis, Patologies i Tècniques de rehabilitació del
Patrimoni Arquitectònic  Màster en Bioconstrucció  Especialista en mesures de camps, ones, radiacions, toxines
domèstiques, agents contaminants, ambient interior, fongs, bacteris i al·lèrgens.
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