
GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS                                     IES LA PINEDA

Unitat 1.1 Origen de la necessitat de protegir-nos

Els éssers humans, com la resta d'éssers vius, tenen 
un instint i necessitat de protecció i supervivència. Per 
això, al llarg del temps, els animals i vegetals s'han 
anat adaptant al medi per a poder sobreviure millor.

Els éssers més adaptats han sobreviscut més que els 
que no s'han adaptat del tot, veieu  Charles Robert 
Darwin (12/02/1809 Sherwsbury - 19/4/1882 kent), 
biòleg britànic. 

El que ens diferencia del món animal és que mentre els animals s'adaptaven al 
medi, les persones adaptem el medi a nosaltres. 

A mida que ha estat possible la prevenció i conservació la nostra adaptació ha 
estat  millorada  amb diferents  recursos  tècnics,  informàtics,  ...  A  totes  els 
activitats  humanes  hi  ha  certes  mesures  preventives,  per  evitar  danys, 
possibles accidents, atacs, ... Els homes i les dones, fins i tot en la més cruel 
de les esclavituds, miraven de protegir-se dels possibles problemes, també 
miraven de protegir els seus. 

REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

La Revolució Industrial és el conjunt de canvis 
de tot tipus, socials, econòmics, tecnològics, que 
es va començar a produir a Gran Bretanya en la 
segona meitat del segle XVIII. Aquesta revolució 
va  provocar  grans  canvis  en  els  relacions,  tant 
laborals, com socials, ... transformant els éssers 
humans  agricultors  i  ramaders  en  manipuladors 
de màquines accionades per energia, sobretot la 
màquina de vapor. Va néixer la classe obrera, que 
estava a les ordres de les classes dominants. 

En aquesta època les condicions laborals eren inhumanes, només comptava la 
rendibilitat  de l'empresa,  no hi  havia  ni  dies  de festa,  ni  horaris,  ni  edats 
mínimes ni màximes, ni baixes, ni respecte als accidents o malalties laborals. 
La mentalitat ha canviat molt, la classe obrera s'ha anat organitzant i des de 
les diferents entitats i col·lectius s'ha avançat molt en les condicions laborals 
que han fet les persones més dignes. 
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