
 
 
 

 
 

 
 

Des de la Unitat de Laboratoris Docents us fem arribar la segona edició de 
la circular 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 noves iniciatives de cara al curs següent. 

 

 
Informació del curs 2007-08 
 Com cada curs, es van tornar a passar les 
enquestes als coordinadors i als professors de 
pràctiques i als estudiants. L’enquesta adreçada als 
coordinadors es va modificar per incloure-hi 
qüestions referents a la incorporació de les BPAL a 
les pràctiques. Per al curs 2008-09 caldrà modificar 
en aquest mateix sentit l’enquesta dels estudiants. 
D’aquesta manera podrem continuar analitzant els 
indicadors del sistema de gestió de la qualitat 
implantat a la ULD i, amb els resultats obtinguts, 
podrem introduir millores en el funcionament dels 
laboratoris.  
 Els resultats de les enquestes així com de la 
resta d’indicadors els podreu trobar en el web de la 
ULD en l’apartat de Fitxers per descarregar.  
  
Equips nous 
 La ULD ha pogut disposar d’equips nous gràcies 
al Contracte programa de la Facultat (2007) i a les 
aportacions de diferents màsters oficials que fan 
les pràctiques a la ULD. Així, s’ha pogut adquirir un 
cromatògraf de gasos, un espectrofotòmetre, un 
rotoevaporador, un sonicador, un lector de plaques 
d’ELISA, una centrífuga de sobretaula i un 
granetari. A més, recentment, hem comprat una 
màquina de gel per substituir la que es va fer 
malbé durant el segon semestre. 
 
Propostes per al curs 2008-09 
 Pel que fa al procés d’ambientalització de les 
pràctiques, que es va iniciar en el curs 2007-08, la 
ULD ha fet revisions periòdiques dels laboratoris 
durant les pràctiques i els principals problemes que 
s’han detectat –en casos molt puntuals- fan 
referència a una mala gestió dels contenidors de 
residus banals i dels contenidors de reciclatge. Per 
evitar-ho estem editant uns pòsters, revisats per 
l’OSSMA, que ben aviat trobareu als laboratoris. 
També creiem 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, en cas 

contrari, cal ajustar la temperatura a 24 °C. 
Recordeu també la necessitat de gestionar 
correctament els residus i de fer que els estudiants 
participin en tot el procés.  
 Hem fet una nova edició del díptic adreçat als 
estudiants Normes d’actuació en els laboratoris 
docents en què hem afegit informació d’aspectes 
mediambientals. El podeu trobar en el web de la ULD 
en format PDF i ens el podeu sol·licitar en Word per 
si el voleu incorporar als guions de pràctiques. 
Tanmateix, podeu resoldre qualsevol dubte sobre la 
gestió de residus consultant el Pla de gestió de 
residus en el web de la facultat. 
 
Cal recordar... 
 Un cop més, cal insistir que el professorat de 
pràctiques ha de comprovar que tots els estudiants 
tornen la clau dels armariets. Enguany hem hagut de 
fer 105 còpies de claus perdudes. Una possibilitat, 
per facilitar aquesta tasca, és que l’estudiant utilitzi 
el mateix armariet tots els dies del torn de 
pràctiques i que el professorat apunti, en passar 
llista, el número d’armariet que té cada estudiant. 
D’aquesta manera, es pot fer un seguiment de les 
claus.  
 Recordeu que per a qualsevol suggeriment o 
incidència trobareu al laboratori que us ha estat 
assignat una llibreta amb fulls de control i de 
suggeriments.  
 Per poder integrar els criteris d’ambientalització en 
els guions de pràctiques, es van redactar unes 
instruccions en col·laboració amb l’OSSMA (Òscar 
Marcos, per a qüestions de medi ambient i Josep 
Ramón Gumiel, per a qüestions de seguretat i salut) 
i es van fer arribar, a manera de guia, a tots els 
coordinadors de pràctiques. Si les voleu consultar, 
les podeu trobar en el web de la ULD.  
 Recordeu que tant els estudiants com el 
professorat han de dur bata. També és obligatori 
tenir en tot moment a mà les ulleres de seguretat 
per poder-les utilitzar en cas necessari, és a dir, els 
estudiants les han de portar a pràctiques encara que 
no les facin servir.  
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