
 
 
 

 
 

 

 
Us fem arribar un nou número de la circular de la ULD, que, com ja sabeu, 
pretén fer avinent a tot el personal docent implicat en la docència de 
pràctiques la informació referent al funcionament dels laboratoris durant el 
darrer curs acadèmic i donar a conèixer les noves iniciatives de cara al curs 
següent.  

 

 
Informació del curs 2009-2010 

 En la darrera circular us vam informar de 
l’objectiu de la ULD d’editar un vídeo sobre què cal 
fer en els laboratoris de pràctiques, destinat als 
estudiants de nou ingrés a la facultat. A hores 
d’ara, aquest vídeo ja està disponible a la 
videoteca de la UB (Qualitat, seguretat i medi 
ambient als laboratoris docents de la Facultat de 

Farmàcia, http://audiovisuals.ub.es/).  
Un cop transcorreguts deu anys des de la creació 

de la ULD, hem considerat convenient posar en 
marxa la revisió del sistema de gestió de la qualitat 
implantat als laboratoris docents. Per aquesta raó 
s’ha iniciat el procés d’avaluació a través del model 
EFQM (European Fundation for Quality 
Management, http://www.efqm.org/en/) amb el 
suport de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la 
UB i del Deganat. Durant aquest curs s’ha iniciat el 
procés d’autoavaluació. 
La implantació del nou Pla d’Estudis de Farmàcia 

el setembre de 2009 va posar en relleu la 
mancança de laboratoris per fer les pràctiques de 
grau, agreujada a més per l’elevat nombre 
d’assignatures dels diferents màsters que també 
duen a terme les pràctiques a la ULD. Per aquesta 
raó, es va reconvertir la sala de microscopis 208 en 
un laboratori amb capacitat per a vint estudiants 
que està dotat de tots els serveis comuns a la resta 
de laboratoris de la ULD. Així mateix, també s’ha 
habilitat una sala de l’antiga Escola d’Òptica com a 
laboratori destinat fonamentalment a les pràctiques 
de màsters. Es tracta del laboratori S02 amb 
capacitat per a vint estudiants i al qual s’accedeix 
pel pati de la cara sud de l’edifici B. 
  
Equips nous 

 Enguany la ULD ha pogut disposar d’equips nous 
gràcies al Contracte programa de la Facultat (2008) i 
a les aportacions de diferents màsters oficials i al 
Campus d’Excel·lència Internacional. Així, s’ha adquirit 
un rotavapor, un espectrofotòmetre, dotze 
microscopis, dos canons, un pH-metre, un granetari i 
una balança analítica, una vitrina de gasos mòbil, un 
armari de seguretat, un bany d’ultrasons, un bany 
termostàtic i agitadors de tubs. També s’ha convocat 
una campanya adreçada als departaments per a 
l’adquisició de material de pràctiques.   

Propostes per al curs 2010-2011 

 Durant aquest curs, la ULD continuarà fent el 
procés d’avaluació, seguint el model EFQM 2010, 
amb l’avaluació per part d’avaluadors externs. 
 Aquest curs, la ULD participarà en el procés per  
posar en marxa els laboratoris del campus de 
Torribera on es faran les pràctiques del grau de 
Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments. Per poder atendre correctament totes 
les necessitats de la docència pràctica d’aquestes 
noves titulacions de la Facultat de Farmàcia, la 
Dra. Roser Fisa s’ha incorporat com a nou membre 
de la ULD. Durant els dos darrers cursos acadèmics 
el Dr. Andreu Farran, professor del Departament de 
Nutrició adscrit al campus de Torribera, ha 
col·laborat amb la ULD amb la funció de fer d’enllaç 
entre els professors adscrits a Torribera i els 
responsables de la ULD. Així, amb la participació en 
les tasques de gestió de la ULD d’aquests dos 
professors, un d’adscrit al campus de la Diagonal i 
l’altre al campus de Torribera, esperem poder posar 
en marxa la docència pràctica dels nous graus amb 
les mateixes condicions que les disponibles a la 
nostra facultat.  
 Un altre objectiu de la ULD és l’actualització del 
web per tal d’anar incorporant totes les novetats que 
han sorgit, sobretot les que fan referència al campus 
de Torribera. En el web renovat trobareu dos nous 
apartats: una bústia de suggeriments i queixes, 
perquè ens feu arribar la vostra opinió sense haver 
d’esperar a l’enquesta; i un nou apartat de 
documentació on podreu trobar tot el que 
considerem que us pot ser útil per a la impartició de 
la docència pràctica a la ULD.  
  
Cal recordar... 

 Tant els professors com els estudiants han de 
portar bata a l’hora d’entrar en un laboratori de la 
ULD.  
 Per al correcte funcionament de la ULD és 
fonamental poder disposar dels resultats de les 
enquestes, tant dels professors com dels estudiants; 
així doncs, a més d’agrair-vos la vostra col·laboració 
en els cursos proppassats, us demanem que hi 
continueu col·laborant perquè d’aquesta manera 
podrem seguir millorant.  
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