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Bones Pràctiques de Manipulació de l’Aigua
Destinada al Consum Humà
➢
➢ Programa:
1. Aspectes generals de l’aigua i del seu cicle
✓ L’aigua component indispensable per la
vida.
✓ Composició química de l’aigua.
✓ La importància de la qualitat de l’aigua.
2. Agents contaminants de l’aigua
✓ Què pot alterar la qualitat de l’aigua?
✓ Contaminacions microbiològiques.
✓ Contaminacions físico-químiques.
3. Conceptes i definicions
✓ Definicions i conceptes del Reglament.
4. Disseny i materials de les instal·lacions
✓ Origen de les contaminacions.
✓ Disseny i material de les instal·lacions.
5. Tractament de l’aigua
✓ Aigües subterrànies.
✓ Aigües superficials.

✓ Tractaments de potabilització.
✓ Punts de control a cada etapa.
6. Control de la qualitat de l’aigua.
✓ Paràmetres de qualitat.
✓ Elecció dels punts de mostreig.
✓ Mètodes analítics.
✓ Registres de seguiment.
7. Protocols de neteja i desinfecció de la
xarxa d’abastament
✓ Protocols.
✓ Mesures sanitàries a seguir.
8. Mesures de seguretat en la utilització dels
productes químics
✓ L’etiqueta del producte.
✓ Perill dels biocides.
✓ Mesures
preventives
per
evitar
intoxicacions.

Dirigit a: Personal que efectuïn treballs o tasques que impliquin el contacte directe amb l’aigua.
Objectius: Aconseguir la sensibilització i la formació dels diferents operaris que realitzin la seva
activitat laboral en contacte directe amb l’aigua.
Metodologia: Classe teòrica impartida amb l’ajuda d’una presentació Power-Point. En aquest curs cal
superar un examen, que s’aprova amb el 50% de les respostes correctes.
Curs homologat pel Govern d’Andorra.
Tècnic Professor:
Cèlia Vendrell, Enginyer superior en Medi Ambient.
Susana Pascuet, Enginyer tècnic en biologia aplicada en el Medi Ambient.
Durada: 4 hores impartides en un dia.
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