
 
 
 

 
 

 
 

Des de la Unitat de Laboratoris Docents s’ha posat en marxa l’edició 
d’aquesta circular amb la finalitat de fer arribar al personal docent implicat 
en la docència pràctica 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 2006-07 
 Durant el darrer curs acadèmic, es van passar 
enquestes als coordinadors de pràctiques, als 
professors de pràctiques i, per primera vegada, als 
estudiants. Aquestes enquestes són indicadors que 
permeten avaluar el sistema de gestió de la 
qualitat implantat a la ULD i els resultats són la 
base per millorar el funcionament dels laboratoris. 
Les enquestes adreçades als coordinadors aporten 
informació sobre el muntatge i el manteniment del 
laboratori durant el període de pràctiques; les 
adreçades al professorat, informació sobre el 
funcionament del laboratori durant les pràctiques, i 
les adreçades als estudiants, informació per 
constatar si reben la formació addicional que es 
pretén fer-los arribar des de la ULD. Atès que un 
altre dels objectius de la ULD és l’ambientalització 
de les pràctiques, també es van passar enquestes 
relacionades amb la gestió del medi ambient als 
coordinadors de pràctiques d’assignatures troncals 
per conèixer-ne el punt de partida i així poder 
avaluar en un futur les millores introduïdes.  
 
 Els resultats de les enquestes així com de la 
resta d’indicadors (enllaç) es van fer públics el mes 
de juliol de 2007 en la jornada organitzada per la 
ULD (Primera Jornada de la ULD: Resultats i 
Projectes). L’objectiu era fer arribar al personal 
docent els resultats dels indicadors i, a més, els 
criteris bàsics per poder iniciar la introducció de les 
bones pràctiques ambientals als laboratoris (BPAL). 
Aquesta jornada es va organitzar en el marc de 
l’Aula de Formació de Professorat de la Facultat de 
Farmàcia i va ser acreditada per l’ICE.  

 
Equips nous 
 El mes de setembre de l’any 2006, la ULD va 
rebre la distinció Jaume Vicenç Vives. De moment, 
amb la dotació d’aquest guardó s’han comprat 
dues balances analítiques, dos pH-metres, un 
espectrofotòmetre, una centrífuga per a tubs 
d’Eppendorf, tres granetaris i dos reproductors de 
DVD.  
 
 

 
 Així mateix, també disposem de material nou per a 
les pràctiques del màster de Biotecnologia i del de 
Recerca, Desenvolupament i Control de 
Medicaments, que, si el calendari ho permet, també 
podrà ser utilitzat en les pràctiques de les 
assignatures de grau. Es tracta d’un 
espectrofotòmetre, un colorímetre, quatre cubetes i 
dues fonts d’alimentació per a electroforesi, dues 
PCR i sis agitadors de tubs. A més, la Facultat ens ha 
cedit una màquina de gel picat que està ubicada al 
final del passadís de la segona planta. 
 

Propostes per al curs 2007-08 
 Pel que fa al procés d’ambientalització dels 
laboratoris, els principals objectius per a aquest curs 
són la inclusió en els guions de pràctiques de les 
instruccions per disminuir el consum d’aigua i 
d’energia i millorar la gestió de residus (ajustar les 
peticions de contenidors al consum real). A la ULD, 
ja s’han renovat alguns PNT d’ús i de manteniment i 
se n’estan redactant de nous per incloure-hi la 
informació referent als criteris d’ambientalització. 
També està previst distribuir pòsters i etiquetes a 
tots els laboratoris de la ULD per recordar als usuaris 
la necessitat d’estalviar aigua i energia i reciclar, 
reduir i reutilitzar residus.  
 
 Per poder integrar els criteris d’ambientalització en 
els guions de pràctiques s’han redactat unes 
instruccions (enllaç), en col�laboració amb l’OSSMA 
(Òscar Marcos per a qüestions de medi ambient i 
Josep Ramón Gumiel, de seguretat i salut), que 
s’han fet arribar, com a guia, a tots els coordinadors 
de pràctiques de Farmàcia i de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments.  
 
Cal recordar... 
 El professorat de pràctiques ha de comprovar que 
tots els estudiants tornen la clau dels armariets (curs 
2006-07: 60 claus perdudes). Recordeu també que 
per a qualsevol suggeriment o incidència trobareu al 
laboratori que us ha estat assignat una llibreta amb 
fulls de control i de suggeriments.  
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