
 
 
 

 
 

 
 

Un cop més, us fem arribar la circular de la Unitat de Laboratoris Docents, 
que té com a finalitat 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 iniciatives 
noves amb vista al curs següent.  

 

Informació del curs 2008-2009 

Un dels objectius plantejats en la circular número 2 
per al curs 2008-2009 va ser l’edició dels pòsters 
sobre l’ambientalització de les pràctiques. Ara, ja 
els podeu trobar penjats al tauler d’anuncis dels 
laboratoris. N’hi ha quatre versions diferents, i els 
ha revisat l’OSSMA.  
   Com cada curs, es van tornar a passar les 
enquestes als coordinadors i professors de 
pràctiques i als estudiants. Els resultats els podeu 
trobar al web de la ULD. Per al curs 2009-2010 
s’han revisat les enquestes adreçades als 
estudiants i, per facilitar la recollida de dades, 
s’han editat de manera que es podran fer en 
plantilles de lectura òptica.  
   També es va fer una nova edició del díptic 
adreçat als estudiants Normes d’actuació en els 
laboratoris Docents, ara convertit en un tríptic en 
el qual s’han incorporat aspectes mediambientals. 
El podeu trobar al web de la ULD en format PDF i 
ens el podeu sol·licitar en Word, per si el voleu 
incorporar en els guions de pràctiques. També se 
n’ha fet una versió específica per als laboratoris 
docents de tècniques culinàries de la diplomatura 
de Nutrició Humana i Dietètica, que també està 
disponible al web de la ULD. 
   A més, ens plau comunicar-vos que finalment 
s’han reparat les filtracions d’aigua de la tercera 
planta. De moment ha plogut i no s’han reproduït.  

Equips nous 

La ULD ha pogut disposar d’equips nous gràcies al 
Contracte programa de la Facultat (2008) i a les 
aportacions de diferents màsters oficials. Així, s’ha 
adquirit un espectrofotòmetre, un conductímetre, 
una centrífuga d’Eppendorf i una de sobretaula, 
dos granetaris, fonts i cubetes d’electroforesi, 
agitadors de tubs i agitadors magnètics. També 
s’ha comprat un canó que, ateses les seves 
prestacions tècniques, pot utilitzar-se en comptes 
dels monitors d’alta resolució connectats als 
microscopis de professor.  

Propostes per al curs 2009-2010 

El curs passat vam tornar a revisar periòdicament 
els laboratoris durant les pràctiques per comprovar 
si la gestió de residus es duu a terme 

correctament, i el problema principal que es va 
detectar és la presència de plàstic (taps) i paper 
(etiquetes) en el contenidor de vidre. Per tant, cal 
que abans d’eliminar un envàs de vidre comproveu 
que estigui net i no tingui ni tap ni etiqueta.  
   Recordeu la necessitat de gestionar correctament 
els residus i que els estudiants, en la mesura que 
sigui possible, participin en tot el procés. Per poder-
vos-hi ajudar, la ULD està editant un pòster nou per 
a la gestió correcta de residus. Tanmateix, qualsevol 
dubte que tingueu respecte d’això el podeu resoldre 
consultant el Pla de gestió de residus, al web de la 
Facultat. 
   Un altre objectiu per al curs 2009-2010 és 
l’elaboració d’un vídeo (d’uns deu minuts de durada) 
destinat als estudiants de primer curs, per informar-
los de tot el que han de saber quan entren en un 
laboratori de la ULD. En aquest moment estem en 
fase de rodatge. Tan bon punt estigui llest, us ho 
farem saber.  
   Pel que fa als vessaments us hem de recordar que 
al passadís hi ha un absorbent universal (sepiolita) 
que, un cop utilitzat, s’ha de llençar al contenidor de 
residus sòlids contaminats. En relació amb els 
armaris de seguretat, recordeu que només s’hi 
poden emmagatzemar reactius inflamables, 
comburents o explosius. Cap al mes de gener podreu 
trobar al web de la ULD un PNT sobre la utilització de 
la sepiolita i els armaris de seguretat. 

Cal recordar… 

— Els estudiants han de tornar les claus dels 
armariets. Enguany se n’han perdut 143.  

— Per a qualsevol suggeriment o incidència 
trobareu al laboratori una llibreta amb fulls de 
control i de suggeriments.  

— Tant els estudiants com els professors han de dur 
bata. La ULD no disposa de bates, però a la 
botiga de la Facultat en venen d’un sol ús.  

— Els estudiants han de tenir a mà les ulleres de 
seguretat per poder-les utilitzar en cas necessari. 

— Els estudiants no poden dur lents de contacte. 
— També ens sembla necessari fer-vos les 

recomanacions següents: en sortir del laboratori 
cal apagar els llums i comprovar que tots els 
equips queden apagats i desendollats; sempre 
que pugueu, treballeu amb ventilació i llum 
natural. 
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